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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 
 
Allereerst wens ik u gezondheid en alle goeds! Hoeveel er ook in een economie kan omgaan, 
gezondheid is het meest kostbaar. De Coronacrisis treft alle mensen wereldwijd, zowel in gezondheid 
als in financieel opzicht. Ook wij als Stichting Elim zijn gedupeerd door deze situatie. In juni zouden wij 
een deel van de opbrengst ontvangen van Sport en Spel Maasland. De opbrengsten van acties (ook 
individuele jongeren actie in Den Helder) en inzamelingsacties in kerken lopen wij mis. Voor ons als 
Stichting een enorme aderlating…Vanwege het feit dat van veel oudere donateurs de bijdrage gestopt 
is, hebben wij onze kwartaalbijdrage aan Elim Kalimantan moeten verlagen van €9000,- naar €5000,- 
om zo de kosten voor levensonderhoud (eten, drinken, kleding, schoolgeld, medische kosten, olie, 
rijst…) te verdelen. Dit wekte heel veel tegenstand.  
Nu ik dit schrijf is Elim in “lock down”. Iedereen is gezond en één keer per maand gaan Nonoi, Decent 
en twee kinderen naar de markt om inkopen te doen. In West Kalimantan (Borneo) zijn "maar" 83 
Corona patiënten. Toezicht is heel streng.   
Gelukkig hebben wij ook heel mooi nieuws. De ontwikkelingen bij Elim staan niet stil. Het plan is om 
de oude school op de heuvel om te bouwen tot kinderhuis. De huidige slaapplaatsen zijn verrot en 
zeer onhygiënisch (zie Elim Courant juni 2019). Dankzij IHC hebben wij een enorme gift ontvangen om 
watersilo’s te plaatsen zodat het te renoveren kinderhuis van water kan worden voorzien. In februari 
is gestart met de voorbereidingen van het terrein waar de silo’s geplaatst zullen worden.  
Op 5 maart 2020 startte de Elim dagen: 26 jaar kinderhuis en 19 jaar SMK (de school voor Middelbaar 
Agrarisch onderwijs). Deze dagen worden gevierd met zang, dans, sporttoernooien, lekker samen 
koken en eten en een modeshow met "geleende" kleding van professionals. Dankzij een mooie gift 
konden deze dagen gerealiseerd worden!  
Momenteel hebben wij een voltallig bestuur. De penningmeester en secretaris hebben het 
ledenbestand opgeschoond. Velen stonden als donateur aangemerkt, terwijl er jaren niets gegeven is. 
Wij hebben nu een helder beeld van inkomsten.  
Als bestuur van Stichting Elim maken wij ons grote zorgen: om aan de noodzakelijke bijdragen te 
kunnen voldoen en om het renovatiewerk voor gezonde leef/slaapplaatsen te kunnen realiseren.  
Het  laatste half jaar hebben wij 2 nieuwe donateurs mogen verwelkomen.  
Wij zijn bijzonder dankbaar voor de vele (kleine en grote) extra giften, maar wij kijken ook vooruit en 
zouden onze hulp aan kansloze kinderen graag willen continueren.  
Helpt u mee om donateurs te vinden? Vertel er over in uw familie, vriendenkring? Ik ga zodra het kan 
bij mijn buren langs met folder en Elim Courant. Iedere nieuwe donateur is er één en helpt zo om dit 
kostbare werk voort te kunnen zetten.  
 
Veel dank voor uw aandacht en hartelijke groeten namens het bestuur van 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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Trots op de bananenoogst 

Meisjes helpen met de voorbereidingen van het 
eten, Kangkung (lijkt op spinazie) uit eigen tuin 

Jaarlijks rouleert de functie van de visvijvers van 
Elim. Het ene jaar wordt een vijver leeggevist. De 
jongens vangen de laatste vissen. Het water loopt 
via een afvoersysteem naar een andere vijver.  De 
lege vijver brandt schoon in de zon. Rechts naast 
de vijver zijn de kweekbakken voor vis. Een 
volgend jaar worden er Lotusbloemen geplaatst 
en een jaar later vindt er weer viskweek plaats.  

 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). 

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 

 
In verband met de Coronacrisis heeft Cees het kinderhuis Elim te Kalimantan niet bezocht. 
 

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 over de administratie. 
  
Wij kunnen melden dat het gehele ledenbestand is doorgelopen en opgeschoond. 
Dit omdat het helaas nog wel eens voorkwam dat oude donateurs toch een incasso verzoek 
ontvingen en omdat er ook leden in het bestand stonden die al jaren geen donatie meer 
gegeven hebben om verschillende redenen. Nu kunnen wij er van uit gaan dat alle 
geregistreerde mensen ook daadwerkelijk donateur van Stichting Elim zijn. 
Helaas hebben wij wel moeten constateren dat het de totale opbrengst van de donaties op 
jaarbasis nog niet voldoende is om de toegezegde verplichtingen aan Elim Kalimantan te kunnen 
voldoen. 
Conclusie is dat wij met zijn allen moeten zorgen dat er nieuwe donateurs bij gaan komen.  
 

 

Deze feestelijke jubileumdagen worden gevierd met zang, dans, modeshow en sporttoernooi  

Enkele teams 

Modeshow met geleende kleding, 
enkele prijswinnaars en groeten van 
Elim kids 

Badminton- en Volleybaltoernooi op eigen terrein 

 

 

  

 
      

 Op 5 maart startten de Elim dagen: 26 jaar kinderhuis en 19 jaar SMK ( School Middelbaar agrarisch onderwijs). Dankzij een 
gift konden deze dagen gerealiseerd worden. 
 

Eind februari is gestart met de voorbereidingen van de basis waar de watersilo's geplaatst 
worden. Dankzij een bijzonder royale gift van IHC is dit project te realiseren. Hiermee kan de 
watertoevoer voor het kinderhuis aangelegd worden. Helaas is ook het terrein van Elim in Lock 
down vanwege Corona en kunnen de werknemers niet verder.  
 


