
 
 

 

 

ELIM COURANT 

December 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 
 
.  
 
 

39 

Beste donateurs, 
 
Allereerst van harte onze grote dank voor uw aandacht en steun om de leiding en de kinderen van 
Elim te helpen. In deze tijd waarin oudere donateurs zijn weggevallen is het een bijzondere 
bemoediging om giften, collecten en andere bijdragen te mogen ontvangen. Op deze manier kunnen 
wij deze waardevolle, maar ook noodzakelijke hulp voortzetten om kansloze kinderen een toekomst 
te geven.  
Vanwege de maatregelen tegen Corona zijn wij als bestuur niet bij elkaar geweest. Door 
omstandigheden hebben wij een nieuwe penningmeester moeten zoeken en gevonden in Ard van der 
Maarel. Daarom ontvangen jullie de Elim Courant later dan jullie gewend zijn. Ard is vertrouwd en 
bekend met Stichting Elim. Vanwege alle handelingen om het penningmeesterschap te regelen zullen 
de maandbijdragen november ook later geïncasseerd worden dan u gewend bent. Onze excuses 
hiervoor.  
In november hebben wij een update met foto’s ontvangen via WhatsApp over de 28 kinderen die nu 
bij Elim wonen. Vanwege privacy zullen wij geen foto’s met privé informatie publiceren. De kinderen 
zijn in de leeftijd van 12-20 jaar. Voordat een kind vanuit een nare situatie geholpen kan worden zijn 
ze meestal al zo rond de 10 jaar. Alle kinderen hebben een ‘zware rugtas’ en vinden het moeilijk om te 
praten over hun situatie waarin zij mishandeld of verstoten zijn, of al jong ouders moeten missen. In 
Indonesië is een ziektekosten verzekering is zo duur zodat mensen die geen geld hebben ook niet 
behandeld kunnen worden.  
Kinderhuis Elim is een veilig thuis voor hen waar ze als in een groot gezin liefdevolle aandacht en 
goede zorg ontvangen. Ook worden de kinderen ‘opgevoed’ tot zelfstandige mensen met een 
passende opleiding. De meeste kinderen gaan naar de SMK van Elim, voortgezet onderwijs. Als dan 
blijkt dat een kind goed kan leren en verder wil studeren willen wij dit ook stimuleren. Alle kinderen 
worden gelijk behandeld, maar als een kind gaat studeren kost dit +/- €1000,- per jaar. Mocht u een 
kind willen ondersteunen met de studie, laat het ons dan weten zodat wij persoonlijk contact kunnen 
regelen. Zodra een kind zelfstandig kan leven verlaat hij of zij Elim.   
Op 12 augustus 2021 zijn alle kinderen met het Sinovaccin gevaccineerd om Covid19 te voorkomen.  
Het laatste bericht van november is dat de kinderen allemaal gezond zijn.  
In deze Elim Courant leest u over de laatste ontwikkelingen.  
Wij wensen u gezondheid en een blij Kerstfeest en gelukkig nieuw jaar.  
Hartelijke 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.  

 
 
 
 
 
 

Nieuws uit Kalimantan (vervolg) 
 

Moederhuis Stichting Elim 
 
Het grootste huis op het terrein van Elim noemen wij het moederhuis. Hier wonen boven Isaac, 
Nonoi en hun kinderen.  
Boven is ook de keuken waar voor alle kinderen gekookt wordt. Beneden is het kantoor, de 
eetzaal en de meisjesslaapzalen die nu slecht geventileerd zijn. Veel hout is rot en het dak moet 
vernieuwd worden. Hiervoor is in november 2019 een bedrag van €10.000,- begroot. Inmiddels 
hebben wij van de diaconie Protestantse Gemeente Maassluis een bedrag van €3000,- ontvangen 
zodat wij een start kunnen maken met de renovatie. 

 Het moederhuis 

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). 

 Dagelijks leven: Koken in de keuken. 
 
Gewoon zittend op de vloer worden de groenten ’uit eigen tuin’ gesneden. Een aanrecht wat wij 
gewoon vinden is er niet. Tussendoor wordt er van alles besproken en in de wadjan wordt de 
zelf gevangen vis uit de kweekvijver gebakken. Iemand anders telt op de vloer het salaris van de 
leraren uit….En dan gezellig samen eten, met blijde gezichten.  

 

Jenny Nederbergh brengt tassen vol pennen.  
Jenny verzamelt vanuit Enkhuizen lege pennen en viltstiften voor Stichting Elim. In oktober heeft zij 
tassen vol naar Maassluis gebracht. Zo hebben wij bij Terra Cycle 5 dozen ingeleverd, goed voor 
12136 punten = €121,36. Deze punten kunnen wij in april 2022 weer inleveren. Het laatste half jaar 
(mei-september) hebben lege pennen en viltstiften €180,- opgebracht. Heel veel dank voor al die 
mensen die lege pennen sparen, goed voor de recycling, maar ook goed voor Elim en ook voor de 
bekendheid van Stichting Elim! Zegt het voort!  
 

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


Gert Jan en Petra Vinke ‘doen’ voor Elim. 
 
Gert Jan Vinke maakt van afvalhout vogelhuisjes. Deze zijn te koop voor €20 tot €35,-. De opbrengst komt geheel ten goede 
aan Stichting Elim. De eerste €500,- heeft Gert Jan al overgemaakt.  
Zijn vrouw Petra heeft een textiel atelier www.atelierdeinsteek.nl.   
Wat Petra verdient met verstelwerk geeft zij aan Stichting Elim. Onlangs heeft zij weer €50,- overgemaakt.  
Wat een bijzonder originele manier om voor de kinderen van Elim bezig te zijn. Heel veel dank!  
 

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, 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. 

Streekverband De Tien. 
 
Stichting Elim is uitgekozen door de deelnemende diaconieën binnen Streekverband De Tien 
voor financiële steun in de periode 2022 t/m 2027. 
Elk van de Projecten, die door Streekverband De Tien worden gesteund, ontvangen 16% van de 
jaarlijkse inkomsten van de deelnemende diaconieën. Er wordt gestreefd naar een minimale 
jaarlijkse bijdrage van € 10.000,-- voor elk project, uit te keren aan het eind van het kalenderjaar.  
Wij zijn dankbaar en blij en hebben met de hartelijke felicitaties dit prachtige bericht in 
ontvangst genomen.  
 

 

Storm en regen 14 juli 2021. 
In Indonesië kan het ineens stormen en regenen. Het lijkt er op alsof er een groot bad ineens wordt leeggegooid. 

Door deze kracht zijn bomen omgegaan en op het dak van de oude school terecht gekomen. Dit gebouw zouden 

wij willen renoveren zodat er goed geventileerde slaapzalen voor de kinderen komen. 

Bericht van Cees Rijke. 
 
In verband met de Coronacrisis heeft Cees het kinderhuis in Kalimantan niet bezocht. 

Powerpoint. 
 
Als u voor Stichting Elim in uw bedrijf of in uw gemeente een powerpoint presentatie wilt laten zien, laat het ons even 
weten. 

Nieuws uit Kalimantan  

Royal IHC sponsort de aanleg en bouw van watersilo’s.  

 
Schoon drinkwater is noodzakelijk. Wij moesten veel geld uitgeven om water te kopen. De naam 
Elim is afgeleid van de Hebreeuwse naam van een bron voor levend water midden in de 
woestijn. Bijzonder is dat wij op het terrein van Elim 12 grote watervijvers hebben en 
waterbronnen, maar de waterbronnen zitten 5 meter diep.  
Royal IHC heeft een bedrag overgemaakt voor de bouw van de watersilo’s. Begin 2020 waren de 
voorbereidingen voor het bouwen van de watersilo’s gereed: weg aanleggen, grond egaliseren 
en verharden. Toen brak de tijd van corona aan en moesten de werkzaamheden stil gelegd 
worden.  
Na de quarantaine in 2021 konden de werkzaamheden hervat worden. Er is tot 5 meter diep  
geboord, de binnenkant van de silo’s betegeld en de buitenmuren gepleisterd en geverfd. De 
leidingen en de pompen om het water te distribueren zijn aangelegd.  
De water silo’s functioneren goed. Het hele Elim complex is nu voorzien van gezond helder 
water. Dit water is getest door het laboratorium in Pontianak.  
We zijn Royal IHC heel dankbaar voor hun hulp . 
 
Vanuit Elim in Anjungan: Liefs en groeten vanuit een warm Kalimantan, 
Isaac Rijke-Sayuna, directeur Elim complex.  
 

 Gert Jan en Rianne 


