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Contactgegevens 
Stichting Elim 
Postbus 2064 
3140 BB Maassluis 
 
Tel. 06 414 80 250 
(Rianne Noordzij, voorzitter) 
 
e-mailadres 
info@stichting-elim.nl 
 
website 
https://www.stichting-
elim.nl/ 
 
Facebook 
https://www.facebook.com/
stichting.elim/ 
 
Rekeningnummer 
NL29INGB0005500659 
t.n.v. St. Elim Maassluis 
Vermeld a.u.b. uw post- of 
e-mailadres bij uw gift. 
 
 
LET OP 
Ons antwoordnummer is per 
1 januari 2019 komen te 
vervallen. U kunt post 
sturen naar ons postbus- 
adres, of per e-mail contact 
opnemen.  
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Elim nieuws 
 
Hartelijk dank voor uw trouwe bijdrage aan Stichting Elim. In deze tijd rondom zorgen om onze 
gezondheid staan wij ook even stil bij de dagelijkse gebeurtenissen rondom het kinderhuis Elim en 
wat wij dankzij uw bijdragen hebben kunnen doen. U leest in deze Elim Courant hoe blij kinderen zijn 
dat ze een thuis hebben en geholpen worden in hun ontwikkeling. 
Ook in en rondom Elim Kalimantan worden de regels ter bescherming tegen Covid19 goed in acht 
genomen. Wij willen u op de hoogte brengen van wat er is gebeurd het laatste half jaar. 
Velen hebben gehoor gegeven om een extra gift over te maken vanwege het feit dat wij vele 
bijdragen van acties mislopen. Wij hebben drie nieuwe donateurs. Maar waar wij ons grote zorgen 
om maken is het aantal dalende donateurs. Velen waren al 26 jaar donateur, maar vanwege 
overlijden of veranderende woonomstandigheden missen wij deze bijdragen. Dit betekent dat wij 
begin dit jaar onze kwartaalbijdrage hebben moeten verlagen. Zou u ons misschien kunnen helpen 
om in uw kennissenkring Stichting Elim onder de aandacht te brengen? Het zou fantastisch zijn 
wanneer iedere donateur één nieuwe donateur kan aanbrengen. 
Ondanks deze onzekere tijd en beperkingen wensen wij u een blij Kerstfeest. Dat het Licht van het 
Kerstfeest uw donkere dagen mag verlichten. Voor in het nieuwe jaar wensen wij u gezondheid en 
alle goeds. 
Hartelijk dank voor uw aandacht en vriendelijke groeten namens het bestuur van Stichting Elim, 
 
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 milieu 
vriendelijke- 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.  

 
 
 
 
 
 

Overig nieuws uit Kalimantan 
 

Water installatie waar sawi (groenten) in gekweekt worden.  David leert de kinderen met 
biotechnologie hoe dit werkt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kinderen die niet bij Elim wonen 
volgen lessen online. 

Les in Corona tijd alleen voor Elim kinderen die bij 
ons wonen. 

 Kapotte kook unit, door blikseminslag. 

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

 Rika, Priskila en Devi maken donuts. 

Er wordt op school externe controle uitgevoerd of wij de voorschriften om Corona te voorkomen 
goed naleven. 

https://www.stichting-elim.nl/
https://www.stichting-elim.nl/
https://www.facebook.com/stichting.elim/
https://www.facebook.com/stichting.elim/


Bericht van Cees Rijke 

 
Dagelijks leven.  
 
Koken (masak), leren (belajar) en helpen (menolong) zijn de activiteiten van de kinderen bij Elim.  Gezond eten, onderwijs en 
hulp zijn drie dingen die bovenaan het verlanglijstje van Stichting Elim staan. 
Voedsel proberen we zoveel mogelijk uit onze tuin te halen, wat we zelf verbouwd hebben. We hebben een van de visvijvers 
omgetoverd tot rijstveld en met succes. 
Ook hebben we fruitbomen, maar ja… het is nooit genoeg  voor zoveel kinderen! 
We moeten dus ook eten bij kopen! Rijst is duurder geworden in Indonesië.  
Een kilo kost nu 65 cent en een kip kost ongeveer 3 euro per kilo. In Kalimantan is alles duurder, dus Elim heeft meer geld 
nodig, maar we krijgen bijna de helft van wat we in voorgaande jaren kregen.   
We koken ons eten zelf en dit gebeurt nu op hout vuurtjes omdat de rijstkokers kapot zijn gegaan door de blikseminslag. De 
meisjes en jongens hebben allemaal de beurt om te koken. Dat is meestal een vrolijke bedoening. Veel zingen onder het 
koken!  
We hebben nu 14 jongens en 21 meisjes in ons huis en op de school zitten 100 kinderen. Door de corona worden veel lessen 
online gegeven aan de kinderen die van buitenaf naar onze school komen. Alleen de kinderen die bij Elim wonen zitten op 
onze school en vinden dat heel fijn! 
Ondanks alle problemen die ze hebben in hun jonge leven zijn ze gemotiveerd om iets van hun leven te maken!   
Wij hopen op steun en hulp van u als donateur! We hopen dus dat u met Kerst ook aan ons zal denken!  
Heel veel groetjes van alle Elim kinderen . 

Sinds kort werk ik als senior secretaresse bij NWO in Den Haag.  
 

 
 

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, 
 
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. 

Van de penningmeester en de secretaris. 
 
Beste donateurs, 
 
In de loop van de eerste 7 maanden van 2020 heeft de vestiging van Elim in Kalimantan met 
diverse tegenslagen te maken gekregen. Zo is er een blikseminslag geweest met behoorlijke 
schade die verholpen moest worden. Uit veiligheid overwegingen is er ook een bliksemafleider 
geïnstalleerd. 
Door een storm zijn er op het terrein van Elim diverse bomen ontworteld die schade hebben 
veroorzaakt aan de omliggende omgeving en vooral de aanwezige houten bruggen. Bij de hevige 
regenbuien die bij de storm plaatsvonden zijn helaas diverse lekkages ontstaan bij de 
verschillende gebouwen. U zal begrijpen dat de kosten voor het verhelpen van de 
bovengenoemde schades een behoorlijke aanslag zijn geweest in het calamiteiten budget van de 
Stichting Elim.  
Hierdoor is het calamiteiten budget vrijwel tot nihil terug gebracht. Het mag dan ook duidelijk 
zijn dat elke donatie, op welke wijze dan ook, zeer welkom is. 
Het project van de watersilo’s, gesponsord door IHC, is door de uitbraak van het Corona virus 
ook stil komen te liggen. Ook heeft dit project schade opgelopen bij de storm omdat de reeds 
uitgevoerde werkzaamheden nog niet geheel voltooid waren en hierdoor kwetsbaar waren voor 
invloeden van buiten af.  

 

Eén van de vijvers wordt geleegd om er een sawa van te 
maken. Isaac en de kinderen zijn hard aan het werk om 
de rijst te planten.   
 

Ik ben Lia. Ik denk dat ik 17 ben want ik 
weet niet precies wanneer ik ben 
geboren. Ik ben heel blij dat ik bij Elim 
woon want nu kan ik naar school. Mijn 
ouders zijn straatarm. Mijn vader is al 
overleden toen ik 8 jaar was. Mijn 
moeder is hertrouwd met een man die 
mij als meisje niet wilde. Er werd niet 
meer voor mij gezorgd. 

 
 

V.l.n.r. De stoppenkast is doorgeslagen door de bliksem, stormschade en lekkageschade. 
 

Ik ben Rado, 14 jaar. Ik zit in de 2e 
klas van het lager voortgezet 
onderwijs (SMP in Anjungan) Mijn 
ouders zijn straatarm en hebben 
geen geld voor eten en school. Ik ben 
erg blij dat ik bij Elim kan wonen, 
lekker kan eten, naar school kan gaan 
en aan sport kan doen. 
 

Groenten en gedroogde vis klaarmaken. 


