
 
 

 

 

Even voorstellen 
 

 
 

Dit is Yel. Yel is 14 jaar. Hij 

vindt het leuk om in de 

groentetuin te werken. Hij 

zegt zelf dat hij groene 

vingers heeft, “alles wat ik in 

de grond stop gaat groeien!” 

Zijn favoriete gerecht is mie 

met worteltjes.  

 

Yel’s ouders werken op een 

rubberplantage en zijn erg 

arm. Omdat ze vaak aan het 

werk zijn kunnen ze niet goed 

voor Yel zorgen. Yel heeft nog 

een jonger broertje waarvan 

hij hoopt dat hij ook naar 

Elim kan komen.  

 

Yel heeft grote toekomst-

plannen voor zichzelf. Het 

liefst zou hij ooit in een 

ziekenhuis werken als 

broeder of misschien wel als 

arts. Of dit hem lukt weet hij 

niet, het schoolgeld is 

namelijk heel duur.  
 

 

 

 

Mei 2015 
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Contactgegevens 
 
Stichting Elim 
Postbus 2064 
3140 BB Maassluis 
 
e-mail adres 
info@stichting-elim.nl 
 
website 
www.stichting-elim.nl 
 
Tel. 010-8809967  
(E. Wong, secretaris) 
 
 
Rekeningnummer 
NL29INGB0005500659 
t.n.v. St. Elim Maassluis 
Vermeld a.u.b. uw post- of  
e-mailadres bij uw gift.  
 
 
Volg ons op Facebook 
www.facebook.com/ 
stichting.elim  
 
 
Het drukken van deze krant 
brengt voor Stichting Elim 
geen kosten met zich mee. 

Deze krant verschijnt 2x per jaar 

Nummer 

 

ELIM COURANT 

 December 2019 

Dag opening op school. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto van klaslokaal, iedereen een schooluniform, 
iedereen hetzelfde 
 
 

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 
 
Allereerst hartelijk dank voor het vele werk dat Jaco Booster als penningmeester ruim 20 jaar voor 
Stichting Elim heeft gedaan. In augustus hebben wij als bestuur afscheid genomen van Jaco. Als 
dankjewel hebben wij Jaco een pen gegeven met de inscriptie: Terima kasih Jaco, dari Elim (Hartelijk 
dank Jaco, Elim). 
Heel dankbaar zijn wij dat Jaco werkzaam wilde blijven tot wij een nieuwe penningmeester hadden. 
Deze hebben wij gevonden in Coos Versteege. Tijdens het afscheid van Jaco hebben wij Coos als 
nieuwe penningmeester verwelkomd. Fijn Coos om met je samen te werken. 
Hartelijk dank ook aan Annelies van den Berg voor het werk als secretaris. Als nieuwe secretaris zijn 
wij heel blij met Guus Noordzij. Op dit moment hebben wij weer een sterk team. 
Sinds juni 2019 is er veel werk verzet. Alleen al 10 verhuisdozen vol lege pennen en viltstiften 
ingeleverd bij Re-cycle, goed voor +/- € 350,- Veel dank aan allen die meewerken aan dit ‘duurzame’ 
project. Toch een mooie opbrengst voor pennen die anders weggegooid worden. 
Dankzij mooie grote en ook belangrijke kleinere giften hebben wij al een begin kunnen maken met de 
restauratie werkzaamheden. Isaac heeft een begroting opgesteld en voor het totale renovatieplan 
inclusief de verbouwing van de oude school op de heuvel tot nieuwe slaapplaatsen hebben wij 
€50.000,- nodig. 
Inmiddels zijn de toiletruimten betegeld en is het dak van het muziekgebouw vernieuwd en de 
plafonds gerepareerd. Ook het dak van het gemeenschapshuis is vernieuwd. Hier komen alle 
kinderen wekelijks bij elkaar om samen liederen van dankbaarheid te zingen en te vieren. Wij hebben 
echt nog veel geld nodig want de slaapplaatsen van de jongens zijn zo slecht dat de jongens al boven 
in het oude schoolgebouw slapen. Het jongenshuis is zo slecht dat het niet meer gerenoveerd kan 
worden. De meisjesslaapplaatsen in het moederhuis zijn niet goed geventileerd waardoor er veel 
schimmel op de muren zit. Een zeer ongezonde leefsituatie. De plannen zijn om de oude school tot 
kinderhuis te verbouwen. Ook zouden wij graag nieuwe matrassen voor alle kinderen willen kopen. 
Momenteel hebben wij net genoeg inkomen van donateurs om de kwartaalbijdrage over te maken. 
Hiervoor wordt eten (omgerekend €156,- per dag voor 60 kinderen), kleding en schoolgeld betaald. 
Wij hebben veel meer donateurs nodig om de lopende kosten te dekken. Misschien kunt u allemaal 
als donateur één donateur aanmelden zodat het aantal donateurs verdubbelt. Dat zou een mooi 25-
jarig jubileumcadeau zijn! De folders van Elim kunt u per mail aanvragen. U kunt zich ook via de 
website http://www.stichting-elim.nl aanmelden als donateur. 
Er zijn donateurs die gehoor hebben gegeven aan mijn verzoek om in het jubileumjaar iets extra’s 
over te maken. Hartelijk dank hiervoor. Mocht u dit nog niet gedaan hebben en in de gelegenheid 
zijn iets extra’s over te maken met de mededeling ‘jubileumgift van donateur' dan helpt u ons enorm 
om de leefomgeving voor de kinderen van Elim te verbeteren. 
Wilt u inzage in de financiën dan kunt u een mailtje sturen. Wij hebben uw hulp nog steeds echt hard 
nodig! 
Heel veel dank voor uw aandacht en steun om dit waardevolle werk te continueren! 
 
Namens het bestuur van Elim, Rianne Noordzij 
 
  

 
 
 
 
 
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 
 

 
Oogst van lange bonen (kouseband) en kinderen 
eten samen, rijst bij iedere maaltijd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nogmaals een laatste oproep;  
We hebben al een paar keer geschreven dat 
het aantal donateurs terugloopt en dat de 
stichting het met minder geld moet doen. 
Juist nu er veel gerenoveerd moet worden. 
Fijn als u een nieuwe donateur kan 
aanbrengen. Folders zijn verkrijgbaar via 
info@stichting-elim.nl of onze website 
 

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). 
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Noodoproep 
 
Naar aanleiding van onze noodoproep in Elim Courant 34 hebben zich enkele gulle gevers gemeld.  
Echter, wij komen nog steeds +/- €25.000,- te kort om de oude school boven op de heuvel te renoveren tot kinderhuis. Dus; 
 

Bent u in de gelegenheid een actie te organiseren voor Stichting Elim of kan u in dit jubileumjaar een extra 

gift als ‘cadeau’ missen? Dan zijn wij hier bijzonder blij mee. 

Het zou fantastisch zijn als iedere donateur in dit jubileumjaar een nieuwe donateur kan aanmelden. 

Omdat bij ons niets aan de strijkstok blijft hangen kunnen wij u alleen maar belonen met een groot dank u 

wel! 

 
 

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, 
 
Groen van Prinstererlyceum 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. 

Bericht van Cees Rijke 

 
Momenteel ben ik in Indonesië en ga 26 november weer naar Kalimantan om daar het 
kinderhuis te bezoeken. Omdat ik vanwege de verloving van Decent, mijn kleindochter naar Elim 
ga, betaal ik de reis zelf. Decent is onlangs afgestudeerd in rechten en Engels. Zij geeft les op 
onze school en werkt ook op het kantoor en doet de school- en kinderhuisadministratie. 
Ik ben heel benieuwd hoe de restauratie van het gemeenschapshuis verloopt.  
We zijn erg blij dat u ons helpt, maar er is nog heel veel nodig om achterstallig onderhoud weg 
te werken. Dus we hebben uw steun hard nodig. 
Als bestuur hebben wij met Kalimantan een speciale app gemaakt om de actuele gegevens te 
delen. Dit werkt goed. 
  
Lieve groeten uit Indonesië,  
en terima kasih, bedankt! 
 
Cees Rijke 

 

Het muzieklokaal na de restauratie: Een 
ontmoeting met de regeringsambtenaren 
voor de goedkeuring van het 
onderwijsprogramma van Elim.  

Voor het muzieklokaal met banner: Di SMKS 
Elim Kalimantan 

Kozijnen gemeenschapshuis Cees en Rianne op de Furiade 

De daken van de gebouwen waren in zeer slechte staat. Het ijzer was verroest waardoor er lekkages ontstonden. Dankzij 
giften speciaal voor restauratie is het mogelijk geworden de daken te restaureren en de lekkage schade aan de plafonds te 
herstellen.  
 
Foto's boven, het muzieklokaal  
 
Foto's beneden, het gemeenschapshuis  
 


