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Beste donateurs, 
 
Allereerst wensen wij u mooie feestdagen en gezondheid en alle goeds voor 2023. 
Bijzonder hartelijk dank voor uw grote steun aan Stichting Elim. 
Afgelopen jaar ben ik zelf vanwege persoonlijke omstandigheden even wat op de achtergrond van 
Stichting Elim aanwezig geweest. Ik ben blij dat ik de draad weer op kan pakken. 
Er waren mooie ontwikkelingen afgelopen half jaar. In het bericht van Cees Rijke leest u over de 
situatie bij het kinderhuis en de school van Elim. Wij zijn dankbaar en blij dat er ondanks de moeilijke 
periode van corona zo goede ontwikkelingen zijn. De kinderen halen hoge scores op school en zijn 
gezond, gelukkig en heel dankbaar. Deze kinderen weten hoe het is om in de ellende te leven en 
daarom is hun dankbaarheid des te groter. 
 
Onze penningmeester Ard van der Maarel vertelt u over de laatste mooie acties en giften. Maar 
iedere gift, hoe klein ook, werkt mee om de kinderen van Elim een mooie toekomst te geven. 
Het bestuur is blij dat Arina Hollaar secretaris wil worden. Met ingang van januari 2023 zal zij dit 
vrijwilligerswerk gaan uitvoeren. 
 
Met een mooi team vrijwilligers kunnen wij dit kostbare werk weer voortzetten. 
Hartelijk dank ook voor de hand- en spandiensten van Joke Kuijpers en Berend de Haan om deze Elim 
Courant weer bij u te bezorgen. Kijkt u nog even of u deze ook digitaal kan ontvangen als dit nog niet 
het geval is? Ook wij willen duurzaam doen. 
 
Namens het team van Stichting Elim hartelijke groeten, 
Rianne Noordzij 

 
 
 
 
De kosten voor het drukwerk 
worden gesponsord door Joke 
Kuijpers. Fijn want zo komen 
alle inkomsten/donaties ten 
goede aan het kinderhuis en 
school. 
 
Het versturen van deze 
nieuwsbrief betaalt de 
stichting vanuit uw contributie. 
 
Deze papieren variant blijven 
wij met plezier opsturen. 
Mocht u wel op de hoogte 
willen blijven maar vanuit een 
kostenbesparende -en 
milieuvriendelijke- overweging 
liever geen papieren 
nieuwsbrief meer willen 
ontvangen, dan kan dat. 
 
Stuur dan een e-mail naar 
info@stichting-elim.nl met het 
e-mailadres waarop u de 
digitale nieuwsbrief wilt 
ontvangen. Dan zenden wij 
deze tweemaal per jaar per e-
mail naar u toe. 
 
Met elkaar helpen wij kinderen 
in Pontianak, West Kalimantan 
zodat zij een warm thuis 
krijgen en naar school kunnen.  
 
 
 
 
 
 

Samenstelling bestuur 
 
Rianne Noordzij (voorzitter), 
Ard van der Maarel (penningmeester),  
Guus Noordzij (secretaris),  
Cees Rijke (contact Indonesië),  
Berend de Haan (website en Elim Courant),  
Joke Kuijpers (algemene werkzaamheden). 

Nieuws uit Kalimantan (vervolg) 
 
 Nieuwe kinderen die blij zijn in ons huis te wonen 

Lola, 12 jaar oud 
Ze komt uit een erg arme familie dat op 
7 uur rijden van Elim woont. 
Haar hobby’s zijn muziek en zingen 

Luna, 12 jaar oud 
Haar arme vader woont op 9 uur rijden in 
een kampong zonder school in de 
omgeving. 
Ze houdt van koken en lekker eten en wil 
graag onderwijzeres worden 

Onze leraar Rihan Dethan is vader 
geworden en daar zijn onze kinderen blij 
mee 

Voorbereiden van nieuwe kweek: jonge boompjes en 
groenten. 



  

Nieuws uit Kalimantan 
 
 

Inleverpunten voor lege 
pennen en viltstiften 
 
De pennenactie gaat door! 
Lever uw lege pennen en/of 
viltstiften in. Deze worden 
gerecycled en als Stichting 
Elim krijgen wij €0,02 per pen. 
Dit is natuurlijk een mooi 
bedrag, want per volle 
verhuisdoos levert dit toch 
ruim €35,- op voor iets wat 
anders weggegooid wordt. 
Goed duurzaam doen! 

 
Rianne Noordzij 
Groen van Prinstererkade 22, 
Maassluis,  
 
Immanuëlkerk, Lange 
Boonestraat, Maassluis,  
 
Pieter Wiercx Optiek, 
Uiverlaan 2, 3145 XN 
Maassluis 
 
Kringloop Rataplan, 
Industrieweg, Maassluis, 
 
Kringloop Maasdijk, 
Maasambacht 8, Maasdijk,  
 
Geuzencollege - Lentiz te 
Vlaardingen, bij mevr. 
Noordzij, 
 
Basisschool De Zeester te 
Monster, bij mevr. Verburg, 
 
Kringloop Naaldwijk,  
Prins Hendrikstraat, Naaldwijk 
 
Basisschool Het Ambacht, te 
Vlaardingen, bij mevr. 
Goedendorp 
 
J.M Nederbergh-Ossendorp  
Roerdompstraat 33, 
Enkhuizen,  
 
Wilt u zelf een inleverpunt 
starten? Neem dan contact 
met ons op! 
 
 

Tijd voor de volgende generatie. Decent, de 
dochter van Isaac en Nonoi (begeleiders van 
het kinderhuis) geeft hier Engelse les op de 
school van Elim. 

Bericht van Cees Rijke. 
 
Lieve allemaal, 
 
Hier weer een bericht uit het warme Kalimantan. 
Lieve groeten van de kinderen van Elim kinderhuis Kalimantan, Indonesië . 
Na de corona problemen zijn we nu weer in een normale situatie terecht gekomen. 
Ons kinderhuis en onze school maken nu weer goede tijden mee. Het lang opgesloten zitten op 
hetzelfde terrein is voorbij. We gaan weer naar de praktijklessen en kunnen onze vrienden buiten het 
huis weer ontmoeten. Ook doen we weer aan dans en muziek met elkaar en anderen. 
Toch komt iedere maand het lokale ziekenhuis controleren of iedereen nog gezond is. Dit is door de 
regering bepaald. 
We leren veel op school en in het kinderhuis. We hebben tijdens de corona tijd geen achterstand 
opgelopen. 
Omdat we altijd op ons terrein en huis moesten blijven hebben we veel extra lessen gehad. 
De vrouw van onze leraar Rian Dethan van de school kreeg een baby en daar waren we allemaal blij om. 
Dat was tijdens de corona een heerlijke afwisseling. 
We blijven hopen op uw steun. Ook is alles hier duurder geworden. We knopen de eindjes aan 
elkaar, maar met uw hulp uit Nederland lukt het nog steeds om iedere dag goed te eten en naar 
school te kunnen. 
 
Uit de grond van ons hart heel erg bedankt - Sangat  Terima kasih, 
 
Cees Rijke 
 

 

Bericht van de penningmeester. 
 
In maart ontvingen wij een subsidie van de gemeente Maassluis. Van deze bijdrage heeft Stichting Elim 
schooluniformen en sportkleding voor de kinderen van Elim kunnen aanschaffen. 

Maandelijks controleert het lokale 
ziekenhuis iedereen op Corona 

 

Nieuws uit Kalimantan (vervolg) 
 
 

Sumpa Pemuda 28 oktober Nationale 
feestdag Indonesië 
 
Isaac en Nonoi in traditionele kleding 

Stefanie, een van onze kinderen heeft een 
onderscheiding gehad van de regering. Ze is 
een ambassadeur geworden voor het 
departement van gezondheid van het ‘Distrikt 
Mempawah’. 

Nieuws uit Kalimantan 
 
 

 

Inleverpunten voor lege 
pennen en viltstiften 
 
De pennenactie gaat door! 
Lever uw lege pennen en/of 
viltstiften in. Deze worden 
gerecycled en als Stichting 
Elim krijgen wij €0,02 per pen. 
Dit is natuurlijk een mooi 
bedrag, want per volle 
verhuisdoos levert dit toch 
ruim €35,- op voor iets wat 
anders weggegooid wordt. 
Goed duurzaam doen! 

 
Rianne Noordzij 
Groen van Prinstererkade 22, 
Maassluis,  
 
Immanuëlkerk, Lange 
Boonestraat, Maassluis,  
 
Pieter Wiercx Optiek, 
Uiverlaan 2, 3145 XN 
Maassluis 
 
Kringloop Rataplan, 
Industrieweg, Maassluis, 
 
Kringloop Maasdijk, 
Maasambacht 8, Maasdijk,  
 
Geuzencollege - Lentiz te 
Vlaardingen, bij mevr. 
Noordzij, 
 
Basisschool De Zeester te 
Monster, bij mevr. Verburg, 
 
Kringloop Naaldwijk,  
Prins Hendrikstraat, Naaldwijk 
 
Basisschool Het Ambacht, te 
Vlaardingen, bij mevr. 
Goedendorp 
 
J.M Nederbergh-Ossendorp  
Roerdompstraat 33, 
Enkhuizen,  
 
Wilt u zelf een inleverpunt 
starten? Neem dan contact 
met ons op! 
 
 

Tijd voor de volgende generatie. Decent, de 
dochter van Isaac en Nonoi (begeleiders van 
het kinderhuis) geeft hier Engelse les op de 
school van Elim. 

Bericht van Cees Rijke. 
 
Lieve allemaal, 
 
Hier weer een bericht uit het warme Kalimantan. 
Lieve groeten van de kinderen van Elim kinderhuis Kalimantan, Indonesië . 
Na de corona problemen zijn we nu weer in een normale situatie terecht gekomen. 
Ons kinderhuis en onze school maken nu weer goede tijden mee. Het lang opgesloten zitten op 
hetzelfde terrein is voorbij. We gaan weer naar de praktijklessen en kunnen onze vrienden buiten het 
huis weer ontmoeten. Ook doen we weer aan dans en muziek met elkaar en anderen. 
Toch komt iedere maand het lokale ziekenhuis controleren of iedereen nog gezond is. Dit is door de 
regering bepaald. 
We leren veel op school en in het kinderhuis. We hebben tijdens de corona tijd geen achterstand 
opgelopen. 
Omdat we altijd op ons terrein en huis moesten blijven hebben we veel extra lessen gehad. 
De vrouw van onze leraar Rian Dethan van de school kreeg een baby en daar waren we allemaal blij om. 
Dat was tijdens de corona een heerlijke afwisseling. 
We blijven hopen op uw steun. Ook is alles hier duurder geworden. We knopen de eindjes aan 
elkaar, maar met uw hulp uit Nederland lukt het nog steeds om iedere dag goed te eten en naar 
school te kunnen. 
 
Uit de grond van ons hart heel erg bedankt - Sangat  Terima kasih, 
 
Cees Rijke 
 

 

Bericht van de penningmeester. 
 
In maart ontvingen wij een subsidie van de gemeente Maassluis. Van deze bijdrage heeft Stichting Elim 
schooluniformen en sportkleding voor de kinderen van Elim kunnen aanschaffen. 

Maandelijks controleert het lokale 
ziekenhuis iedereen op Corona 

 

Nieuws uit Kalimantan (vervolg) 
 
 

Sumpa Pemuda 28 oktober Nationale 
feestdag Indonesië 
 
Isaac en Nonoi in traditionele kleding 

Stefanie, een van onze kinderen heeft een 
onderscheiding gehad van de regering. Ze is 
een ambassadeur geworden voor het 
departement van gezondheid van het ‘Distrikt 
Mempawah’. 

Nieuws uit Kalimantan 
 
 

 

Inleverpunten voor lege 
pennen en viltstiften 
 
De pennenactie gaat door! 
Lever uw lege pennen en/of 
viltstiften in. Deze worden 
gerecycled en als Stichting 
Elim krijgen wij €0,02 per pen. 
Dit is natuurlijk een mooi 
bedrag, want per volle 
verhuisdoos levert dit toch 
ruim €35,- op voor iets wat 
anders weggegooid wordt. 
Goed duurzaam doen! 

 
Rianne Noordzij 
Groen van Prinstererkade 22, 
Maassluis,  
 
Immanuëlkerk, Lange 
Boonestraat, Maassluis,  
 
Pieter Wiercx Optiek, 
Uiverlaan 2, 3145 XN 
Maassluis 
 
Kringloop Rataplan, 
Industrieweg, Maassluis, 
 
Kringloop Maasdijk, 
Maasambacht 8, Maasdijk,  
 
Geuzencollege - Lentiz te 
Vlaardingen, bij mevr. 
Noordzij, 
 
Basisschool De Zeester te 
Monster, bij mevr. Verburg, 
 
Kringloop Naaldwijk,  
Prins Hendrikstraat, Naaldwijk 
 
Basisschool Het Ambacht, te 
Vlaardingen, bij mevr. 
Goedendorp 
 
J.M Nederbergh-Ossendorp  
Roerdompstraat 33, 
Enkhuizen,  
 
Wilt u zelf een inleverpunt 
starten? Neem dan contact 
met ons op! 
 
 

Tijd voor de volgende generatie. Decent, de 
dochter van Isaac en Nonoi (begeleiders van 
het kinderhuis) geeft hier Engelse les op de 
school van Elim. 

Bericht van Cees Rijke. 
 
Lieve allemaal, 
 
Hier weer een bericht uit het warme Kalimantan. 
Lieve groeten van de kinderen van Elim kinderhuis Kalimantan, Indonesië . 
Na de corona problemen zijn we nu weer in een normale situatie terecht gekomen. 
Ons kinderhuis en onze school maken nu weer goede tijden mee. Het lang opgesloten zitten op 
hetzelfde terrein is voorbij. We gaan weer naar de praktijklessen en kunnen onze vrienden buiten het 
huis weer ontmoeten. Ook doen we weer aan dans en muziek met elkaar en anderen. 
Toch komt iedere maand het lokale ziekenhuis controleren of iedereen nog gezond is. Dit is door de 
regering bepaald. 
We leren veel op school en in het kinderhuis. We hebben tijdens de corona tijd geen achterstand 
opgelopen. 
Omdat we altijd op ons terrein en huis moesten blijven hebben we veel extra lessen gehad. 
De vrouw van onze leraar Rian Dethan van de school kreeg een baby en daar waren we allemaal blij om. 
Dat was tijdens de corona een heerlijke afwisseling. 
We blijven hopen op uw steun. Ook is alles hier duurder geworden. We knopen de eindjes aan 
elkaar, maar met uw hulp uit Nederland lukt het nog steeds om iedere dag goed te eten en naar 
school te kunnen. 
 
Uit de grond van ons hart heel erg bedankt - Sangat  Terima kasih, 
 
Cees Rijke 
 

 

Bericht van de penningmeester. 
 
In maart ontvingen wij een subsidie van de gemeente Maassluis. Van deze bijdrage heeft Stichting Elim 
schooluniformen en sportkleding voor de kinderen van Elim kunnen aanschaffen. 

Maandelijks controleert het lokale 
ziekenhuis iedereen op Corona 

 

Nieuws uit Kalimantan (vervolg) 
 
 

Sumpa Pemuda 28 oktober Nationale 
feestdag Indonesië 
 
Isaac en Nonoi in traditionele kleding 

Stefanie, een van onze kinderen heeft een 
onderscheiding gehad van de regering. Ze is 
een ambassadeur geworden voor het 
departement van gezondheid van het ‘Distrikt 
Mempawah’. 

Nieuws uit Kalimantan 
 
 

 

Inleverpunten voor lege 
pennen en viltstiften 
 
De pennenactie gaat door! 
Lever uw lege pennen en/of 
viltstiften in. Deze worden 
gerecycled en als Stichting 
Elim krijgen wij €0,02 per pen. 
Dit is natuurlijk een mooi 
bedrag, want per volle 
verhuisdoos levert dit toch 
ruim €35,- op voor iets wat 
anders weggegooid wordt. 
Goed duurzaam doen! 

 
Rianne Noordzij 
Groen van Prinstererkade 22, 
Maassluis,  
 
Immanuëlkerk, Lange 
Boonestraat, Maassluis,  
 
Pieter Wiercx Optiek, 
Uiverlaan 2, 3145 XN 
Maassluis 
 
Kringloop Rataplan, 
Industrieweg, Maassluis, 
 
Kringloop Maasdijk, 
Maasambacht 8, Maasdijk,  
 
Geuzencollege - Lentiz te 
Vlaardingen, bij mevr. 
Noordzij, 
 
Basisschool De Zeester te 
Monster, bij mevr. Verburg, 
 
Kringloop Naaldwijk,  
Prins Hendrikstraat, Naaldwijk 
 
Basisschool Het Ambacht, te 
Vlaardingen, bij mevr. 
Goedendorp 
 
J.M Nederbergh-Ossendorp  
Roerdompstraat 33, 
Enkhuizen,  
 
Wilt u zelf een inleverpunt 
starten? Neem dan contact 
met ons op! 
 
 

Tijd voor de volgende generatie. Decent, de 
dochter van Isaac en Nonoi (begeleiders van 
het kinderhuis) geeft hier Engelse les op de 
school van Elim. 

Bericht van Cees Rijke. 
 
Lieve allemaal, 
 
Hier weer een bericht uit het warme Kalimantan. 
Lieve groeten van de kinderen van Elim kinderhuis Kalimantan, Indonesië . 
Na de corona problemen zijn we nu weer in een normale situatie terecht gekomen. 
Ons kinderhuis en onze school maken nu weer goede tijden mee. Het lang opgesloten zitten op 
hetzelfde terrein is voorbij. We gaan weer naar de praktijklessen en kunnen onze vrienden buiten het 
huis weer ontmoeten. Ook doen we weer aan dans en muziek met elkaar en anderen. 
Toch komt iedere maand het lokale ziekenhuis controleren of iedereen nog gezond is. Dit is door de 
regering bepaald. 
We leren veel op school en in het kinderhuis. We hebben tijdens de corona tijd geen achterstand 
opgelopen. 
Omdat we altijd op ons terrein en huis moesten blijven hebben we veel extra lessen gehad. 
De vrouw van onze leraar Rian Dethan van de school kreeg een baby en daar waren we allemaal blij om. 
Dat was tijdens de corona een heerlijke afwisseling. 
We blijven hopen op uw steun. Ook is alles hier duurder geworden. We knopen de eindjes aan 
elkaar, maar met uw hulp uit Nederland lukt het nog steeds om iedere dag goed te eten en naar 
school te kunnen. 
 
Uit de grond van ons hart heel erg bedankt - Sangat  Terima kasih, 
 
Cees Rijke 
 

 

Bericht van de penningmeester. 
 
In maart ontvingen wij een subsidie van de gemeente Maassluis. Van deze bijdrage heeft Stichting Elim 
schooluniformen en sportkleding voor de kinderen van Elim kunnen aanschaffen. 

Maandelijks controleert het lokale 
ziekenhuis iedereen op Corona 

 

Nieuws uit Kalimantan (vervolg) 
 
 

Sumpa Pemuda 28 oktober Nationale 
feestdag Indonesië 
 
Isaac en Nonoi in traditionele kleding 

Stefanie, een van onze kinderen heeft een 
onderscheiding gehad van de regering. Ze is 
een ambassadeur geworden voor het 
departement van gezondheid van het ‘Distrikt 
Mempawah’. 

Nieuws uit Kalimantan 
 
 

 

Inleverpunten voor lege 
pennen en viltstiften 
 
De pennenactie gaat door! 
Lever uw lege pennen en/of 
viltstiften in. Deze worden 
gerecycled en als Stichting 
Elim krijgen wij €0,02 per pen. 
Dit is natuurlijk een mooi 
bedrag, want per volle 
verhuisdoos levert dit toch 
ruim €35,- op voor iets wat 
anders weggegooid wordt. 
Goed duurzaam doen! 

 
Rianne Noordzij 
Groen van Prinstererkade 22, 
Maassluis,  
 
Immanuëlkerk, Lange 
Boonestraat, Maassluis,  
 
Pieter Wiercx Optiek, 
Uiverlaan 2, 3145 XN 
Maassluis 
 
Kringloop Rataplan, 
Industrieweg, Maassluis, 
 
Kringloop Maasdijk, 
Maasambacht 8, Maasdijk,  
 
Geuzencollege - Lentiz te 
Vlaardingen, bij mevr. 
Noordzij, 
 
Basisschool De Zeester te 
Monster, bij mevr. Verburg, 
 
Kringloop Naaldwijk,  
Prins Hendrikstraat, Naaldwijk 
 
Basisschool Het Ambacht, te 
Vlaardingen, bij mevr. 
Goedendorp 
 
J.M Nederbergh-Ossendorp  
Roerdompstraat 33, 
Enkhuizen,  
 
Wilt u zelf een inleverpunt 
starten? Neem dan contact 
met ons op! 
 
 

Tijd voor de volgende generatie. Decent, de 
dochter van Isaac en Nonoi (begeleiders van 
het kinderhuis) geeft hier Engelse les op de 
school van Elim. 

Bericht van Cees Rijke. 
 
Lieve allemaal, 
 
Hier weer een bericht uit het warme Kalimantan. 
Lieve groeten van de kinderen van Elim kinderhuis Kalimantan, Indonesië . 
Na de corona problemen zijn we nu weer in een normale situatie terecht gekomen. 
Ons kinderhuis en onze school maken nu weer goede tijden mee. Het lang opgesloten zitten op 
hetzelfde terrein is voorbij. We gaan weer naar de praktijklessen en kunnen onze vrienden buiten het 
huis weer ontmoeten. Ook doen we weer aan dans en muziek met elkaar en anderen. 
Toch komt iedere maand het lokale ziekenhuis controleren of iedereen nog gezond is. Dit is door de 
regering bepaald. 
We leren veel op school en in het kinderhuis. We hebben tijdens de corona tijd geen achterstand 
opgelopen. 
Omdat we altijd op ons terrein en huis moesten blijven hebben we veel extra lessen gehad. 
De vrouw van onze leraar Rian Dethan van de school kreeg een baby en daar waren we allemaal blij om. 
Dat was tijdens de corona een heerlijke afwisseling. 
We blijven hopen op uw steun. Ook is alles hier duurder geworden. We knopen de eindjes aan 
elkaar, maar met uw hulp uit Nederland lukt het nog steeds om iedere dag goed te eten en naar 
school te kunnen. 
 
Uit de grond van ons hart heel erg bedankt - Sangat  Terima kasih, 
 
Cees Rijke 
 

 

Bericht van de penningmeester. 
 
In maart ontvingen wij een subsidie van de gemeente Maassluis. Van deze bijdrage heeft Stichting Elim 
schooluniformen en sportkleding voor de kinderen van Elim kunnen aanschaffen. 

Maandelijks controleert het lokale 
ziekenhuis iedereen op Corona 

 

Nieuws uit Kalimantan (vervolg) 
 
 

Sumpa Pemuda 28 oktober Nationale 
feestdag Indonesië 
 
Isaac en Nonoi in traditionele kleding 

Stefanie, een van onze kinderen heeft een 
onderscheiding gehad van de regering. Ze is 
een ambassadeur geworden voor het 
departement van gezondheid van het ‘Distrikt 
Mempawah’. 

 

Inleverpunten voor lege 
pennen en viltstiften 
 
De pennenactie gaat door! 
Lever uw lege pennen en/of 
viltstiften in. Deze worden 
gerecycled en als Stichting 
Elim krijgen wij €0,02 per pen. 
Dit is natuurlijk een mooi 
bedrag, want per volle 
verhuisdoos levert dit toch 
ruim €35,- op voor iets wat 
anders weggegooid wordt. 
Goed duurzaam doen! 

 
Rianne Noordzij 
Groen van Prinstererkade 22, 
Maassluis,  
 
Immanuëlkerk, Lange 
Boonestraat, Maassluis,  
 
Pieter Wiercx Optiek, 
Uiverlaan 2, 3145 XN 
Maassluis 
 
Kringloop Rataplan, 
Industrieweg, Maassluis, 
 
Kringloop Maasdijk, 
Maasambacht 8, Maasdijk,  
 
Geuzencollege - Lentiz te 
Vlaardingen, bij mevr. 
Noordzij, 
 
Basisschool De Zeester te 
Monster, bij mevr. Verburg, 
 
Kringloop Naaldwijk,  
Prins Hendrikstraat, Naaldwijk 
 
Basisschool Het Ambacht, te 
Vlaardingen, bij mevr. 
Goedendorp 
 
J.M Nederbergh-Ossendorp  
Roerdompstraat 33, 
Enkhuizen,  
 
Wilt u zelf een inleverpunt 
starten? Neem dan contact 
met ons op! 
 
 

Tijd voor de volgende generatie. Decent, de 
dochter van Isaac en Nonoi (begeleiders van 
het kinderhuis) geeft hier Engelse les op de 
school van Elim. 

Bericht van Cees Rijke. 
 
Lieve allemaal, 
 
Hier weer een bericht uit het warme Kalimantan. 
Lieve groeten van de kinderen van Elim kinderhuis Kalimantan, Indonesië . 
Na de corona problemen zijn we nu weer in een normale situatie terecht gekomen. 
Ons kinderhuis en onze school maken nu weer goede tijden mee. Het lang opgesloten zitten op 
hetzelfde terrein is voorbij. We gaan weer naar de praktijklessen en kunnen onze vrienden buiten het 
huis weer ontmoeten. Ook doen we weer aan dans en muziek met elkaar en anderen. 
Toch komt iedere maand het lokale ziekenhuis controleren of iedereen nog gezond is. Dit is door de 
regering bepaald. 
We leren veel op school en in het kinderhuis. We hebben tijdens de corona tijd geen achterstand 
opgelopen. 
Omdat we altijd op ons terrein en huis moesten blijven hebben we veel extra lessen gehad. 
De vrouw van onze leraar Rian Dethan van de school kreeg een baby en daar waren we allemaal blij om. 
Dat was tijdens de corona een heerlijke afwisseling. 
We blijven hopen op uw steun. Ook is alles hier duurder geworden. We knopen de eindjes aan 
elkaar, maar met uw hulp uit Nederland lukt het nog steeds om iedere dag goed te eten en naar 
school te kunnen. 
 
Uit de grond van ons hart heel erg bedankt - Sangat  Terima kasih, 
 
Cees Rijke 
 

 

Bericht van de penningmeester. 
 
In maart ontvingen wij een subsidie van de gemeente Maassluis. Van deze bijdrage heeft Stichting Elim 
schooluniformen en sportkleding voor de kinderen van Elim kunnen aanschaffen. 

Maandelijks controleert het lokale 
ziekenhuis iedereen op Corona 

 

Nieuws uit Kalimantan (vervolg) 
 
 

Sumpa Pemuda 28 oktober Nationale 
feestdag Indonesië 
 
Isaac en Nonoi in traditionele kleding 

Stefanie, een van onze kinderen heeft een 
onderscheiding gehad van de regering. Ze is 
een ambassadeur geworden voor het 
departement van gezondheid van het ‘Distrikt 
Mempawah’. 

 

Inleverpunten voor lege 
pennen en viltstiften 
 
De pennenactie gaat door! 
Lever uw lege pennen en/of 
viltstiften in. Deze worden 
gerecycled en als Stichting 
Elim krijgen wij €0,02 per pen. 
Dit is natuurlijk een mooi 
bedrag, want per volle 
verhuisdoos levert dit toch 
ruim €35,- op voor iets wat 
anders weggegooid wordt. 
Goed duurzaam doen! 

 
Rianne Noordzij 
Groen van Prinstererkade 22, 
Maassluis,  
 
Immanuëlkerk, Lange 
Boonestraat, Maassluis,  
 
Pieter Wiercx Optiek, 
Uiverlaan 2, 3145 XN 
Maassluis 
 
Kringloop Rataplan, 
Industrieweg, Maassluis, 
 
Kringloop Maasdijk, 
Maasambacht 8, Maasdijk,  
 
Geuzencollege - Lentiz te 
Vlaardingen, bij mevr. 
Noordzij, 
 
Basisschool De Zeester te 
Monster, bij mevr. Verburg, 
 
Kringloop Naaldwijk,  
Prins Hendrikstraat, Naaldwijk 
 
Basisschool Het Ambacht, te 
Vlaardingen, bij mevr. 
Goedendorp 
 
J.M Nederbergh-Ossendorp  
Roerdompstraat 33, 
Enkhuizen,  
 
Wilt u zelf een inleverpunt 
starten? Neem dan contact 
met ons op! 
 
 

Tijd voor de volgende generatie. Decent, de 
dochter van Isaac en Nonoi (begeleiders van 
het kinderhuis) geeft hier Engelse les op de 
school van Elim. 

Bericht van Cees Rijke. 
 
Lieve allemaal, 
 
Hier weer een bericht uit het warme Kalimantan. 
Lieve groeten van de kinderen van Elim kinderhuis Kalimantan, Indonesië . 
Na de corona problemen zijn we nu weer in een normale situatie terecht gekomen. 
Ons kinderhuis en onze school maken nu weer goede tijden mee. Het lang opgesloten zitten op 
hetzelfde terrein is voorbij. We gaan weer naar de praktijklessen en kunnen onze vrienden buiten het 
huis weer ontmoeten. Ook doen we weer aan dans en muziek met elkaar en anderen. 
Toch komt iedere maand het lokale ziekenhuis controleren of iedereen nog gezond is. Dit is door de 
regering bepaald. 
We leren veel op school en in het kinderhuis. We hebben tijdens de corona tijd geen achterstand 
opgelopen. 
Omdat we altijd op ons terrein en huis moesten blijven hebben we veel extra lessen gehad. 
De vrouw van onze leraar Rian Dethan van de school kreeg een baby en daar waren we allemaal blij om. 
Dat was tijdens de corona een heerlijke afwisseling. 
We blijven hopen op uw steun. Ook is alles hier duurder geworden. We knopen de eindjes aan 
elkaar, maar met uw hulp uit Nederland lukt het nog steeds om iedere dag goed te eten en naar 
school te kunnen. 
 
Uit de grond van ons hart heel erg bedankt - Sangat  Terima kasih, 
 
Cees Rijke 
 

 

Bericht van de penningmeester. 
 
In maart ontvingen wij een subsidie van de gemeente Maassluis. Van deze bijdrage heeft Stichting Elim 
schooluniformen en sportkleding voor de kinderen van Elim kunnen aanschaffen. 

Maandelijks controleert het lokale 
ziekenhuis iedereen op Corona 

 

Nieuws uit Kalimantan (vervolg) 
 
 

Sumpa Pemuda 28 oktober Nationale 
feestdag Indonesië 
 
Isaac en Nonoi in traditionele kleding 

Stefanie, een van onze kinderen heeft een 
onderscheiding gehad van de regering. Ze is 
een ambassadeur geworden voor het 
departement van gezondheid van het ‘Distrikt 
Mempawah’. 

 
 
 

 

Inleverpunten voor lege 
pennen en viltstiften 
 
De pennenactie gaat door! 
Lever uw lege pennen en/of 
viltstiften in. Deze worden 
gerecycled en als Stichting 
Elim krijgen wij €0,02 per pen. 
Dit is natuurlijk een mooi 
bedrag, want per volle 
verhuisdoos levert dit toch 
ruim €35,- op voor iets wat 
anders weggegooid wordt. 
Goed duurzaam doen! 

 
Rianne Noordzij 
Groen van Prinstererkade 22, 
Maassluis,  
 
Immanuëlkerk, Lange 
Boonestraat, Maassluis,  
 
Pieter Wiercx Optiek, 
Uiverlaan 2, 3145 XN 
Maassluis 
 
Kringloop Rataplan, 
Industrieweg, Maassluis, 
 
Kringloop Maasdijk, 
Maasambacht 8, Maasdijk,  
 
Geuzencollege - Lentiz te 
Vlaardingen, bij mevr. 
Noordzij, 
 
Basisschool De Zeester te 
Monster, bij mevr. Verburg, 
 
Kringloop Naaldwijk,  
Prins Hendrikstraat, Naaldwijk 
 
Basisschool Het Ambacht, te 
Vlaardingen, bij mevr. 
Goedendorp 
 
J.M Nederbergh-Ossendorp  
Roerdompstraat 33, 
Enkhuizen,  
 
Wilt u zelf een inleverpunt 
starten? Neem dan contact 
met ons op! 
 
 

Tijd voor de volgende generatie. Decent, de 
dochter van Isaac en Nonoi (begeleiders van 
het kinderhuis) geeft hier Engelse les op de 
school van Elim. 

Bericht van Cees Rijke. 
 
Lieve allemaal, 
 
Hier weer een bericht uit het warme Kalimantan. 
Lieve groeten van de kinderen van het Elim kinderhuis te Kalimantan, Indonesië. 
Na de coronaproblemen zijn we nu weer in een normale situatie terechtgekomen. 
Ons kinderhuis en onze school maken nu weer goede tijden mee. Het lang opgesloten zitten op het terrein is voorbij. We 
gaan weer naar de praktijklessen en kunnen onze vrienden buiten het huis weer ontmoeten. Ook doen we weer aan dans 
en muziek met elkaar en anderen. 
Toch komt iedere maand het lokale ziekenhuis controleren of iedereen nog gezond is. Dit is door de regering bepaald. 
We leren veel op school en in het kinderhuis. We hebben tijdens de coronatijd geen achterstand opgelopen. 
Omdat we altijd op ons terrein moesten blijven hebben we juist veel extra lessen gehad. 
 
De vrouw van Rian Dethan een leraar van onze school, kreeg een baby en daar waren we allemaal blij om. 
Dat was tijdens de coronatijd een heerlijke afwisseling. 
 
We blijven hopen op uw steun. Ook hier is alles duurder geworden. We knopen de eindjes aan elkaar, maar met uw hulp 
uit Nederland lukt het nog steeds om iedere dag goed te eten en naar school te kunnen. 
 
Uit de grond van ons hart heel erg bedankt - Sangat  Terima kasih, 
 
Cees Rijke 
 

 

Bericht van de penningmeester. 
 
Wij zijn dankbaar dat de deelnemende diaconieën binnen Streekverband De Tien o.a. Stichting Elim hebben gekozen 
voor financiële steun in de periode 2022 t/m 2027. 
Eind oktober heeft Stichting Elim de deelopbrengst van Sport en Spel Maasland mogen ontvangen. Dit is het bedrag van 
€7500,- 
Momenteel wordt het grote moederhuis verbouwd. Hiervoor hebben wij van de Diaconie van de Protestantse 
Gemeente Maassluis €7000,- ontvangen. 
Heel veel dank voor deze fantastische bijdragen welke direct voor het doel worden ingezet. Niet alleen grote bijdragen, 
maar ook de vele kleine giften helpen om de situatie van de kinderen van Elim een mooie toekomst te geven.  
Hartelijk dank voor uw vertrouwen in dit kostbare werk. 
 
 

Maandelijks controleert het lokale 
ziekenhuis iedereen op Corona 

 

Nieuws uit Kalimantan (vervolg) 
 
 

Sumpa Pemuda 28 oktober Nationale feestdag 
Indonesië 
 
                 Isaac en Nonoi in traditionele kleding 

Stefanie, een van onze kinderen heeft een 
onderscheiding gehad van de regering. Ze is 
een ambassadeur geworden voor het 
departement van gezondheid van het ‘Distrikt 
Mempawah’. 

 Twee kinderen uit ons huis mochten de vlag 
hijsen op de Nationale feestdag. Het was een 
hele eer dat ze werden uitgekozen. Ze kregen 
een uniform van de regering. 
We zijn daar ook heel trots op. Waarom 
werden zij uitgekozen? Omdat we het als 
school en huis heel goed doen! Ook het aantal 
afgestudeerden op onze school met kinderen 
van ons huis ligt hoger dan het gemiddelde in 
Indonesië. 


