
 

Stichting HALIN
Hulp aan landgenoten in Indonesië

Nieuwsbrief 2009/2010

Zoals ieder jaar, biedt het bestuur van de Stichting Halin u als
donateur, begunstiger van de stichting of als iemand die via
Halin geld  overmaakt aan een  bekende in  Indonesië (door-
boeker) ook dit jaar  hierbij gaarne  de Nieuwsbrief  aan met
informatie over het afgelopen  jaar en  een vooruitblik op de
nabije toekomst.



 

Inleiding
Wij hopen dat uw steun van het  afgelopen jaar,  waarvoor  wij u namens  de
ondersteunden hartelijk dank zeggen, ook dit nieuwe jaar door u zal worden
voortgezet. Wij blijven ons zorgen maken over het kunnen voldoen aan alle
medische  noden. Naarmate men ouder  wordt openbaren  zich immers ook
steeds meer medische problemen.
Wel is  besloten  om de  maandelijkse bijdrage per  persoon te verhogen van
300.000 naar 400.000 Rp. Dit in verband met de gestegen kosten van levens-
onderhoud en de algemene medische zaken in Indonesië. Alleen de zieken-
huisopnamekosten worden  voor  50% vergoed.  Buiten de  noodzakelijkheid
van de verhoging hebben wij gemeend dit ook te kunnen doen in de hoop en
het ver trouwen dat degenen onder u die dit kunnen hun bijdrage aan Halin
wat verhogen of een keer een extra donatie willen doen.
Het aantal ondersteunden blijft, zoals verwacht, nog steeds iets afnemen. Dit
is van 830 begin 2009, gedaald tot 800 personen eind 2009.

Omdat  deze Nieuwsbrief ook aan de nieuwe donateurs/ begunstigers/door-
boekers wordt toegezonden, herhalen wij ook hier dat als uitgangspunt voor
ondersteuning door  onze Stichting geldt dat  alleen hulpbehoevende perso-
nen  in aanmerking komen, die voor 16 augustus 1945 als Nederlander zijn
geboren  en  de Japanse  bezetting hebben  meegemaakt  (en wat  daarop is
gevolgd) en daarna in Indonesië zijn gebleven.
Gelet op  de levensfase  waarin  onze ondersteunden verkeren,is het helaas
onvermijdelijk  dat  er  ondersteunden  overlijden.  Daarnaast  is  het  aantal  te
behandelen nieuwe aanvragen al enige tijd aan het afnemen. Per saldo zal
het  aantal  te  ondersteunen personen dus  structureel wat  blijven  afnemen.
Wij kunnen niet  nalaten te blijven benadrukken  dat  de financieel complice-
rende  factor wel  blijft dat de  oudere  ondersteunden  steeds meer medische
ondersteuning nodig hebben. Wij meldden reeds dat bovendien het leven in
Indonesië door prijsstijgingen alleen maar duurder wordt.

Het bestuur
De samenstelling  van  het  bestuur is  ook  in 2009  ongewijzigd gebleven  en
luidde als volgt:
Aad Nowee, voorzitter
Pierre Bovens, vicevoorzitter
Liesbeth van der Heijde-Göllner, secretaris
Marose Boersma, 2de secretaris
Max Rijkschroeff, penningmeester

Ook het dagelijks  bestuur in Indonesië  heeft  geen verandering  ondergaan:
Mevrouw R. Mariono als Halin vertegenwoordiger in Indonesië en mevrouw
Josta Rumahlaiselan als secretaresse. Op beide schouders rustte de zware
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De samenstelling van het bestuur.

taak  om  hun illustere voorgangers (dr. A. Mariono respectievelijk  mevrouw
Bea Maringka )op te volgen. Zij verrichten hun taken met veel compassie en
op een efficiënte wijze. Wij mogen dankbaar zijn dat zij en mevrouw Josepha
Oetomo (financiën)zich voor de stichting, liever gezegd voor de ondersteun-
den, met zoveel verve willen inzetten.

Donateurs en fondsen werven
Zoals  in  voorgaande  jaren  verzoeken  wij  u  ook  nu  weer  het  werk  van
HALIN  onder  de aandacht  te  blijven  brengen  van  potentiële begunstigers.
U en wij hadden daarmee succes. Wel nam door het natuurlijk verloop onder
de donateurs het aantal donateurs wat af en bedraagt thans 1214 personen
en instellingen.

Onze vicevoorzitter bezocht tijdens zijn verblijf in Australië op 7 en 8 novem-
ber 2009 in Bruder im bij Brisbane in Australië een grote koempoelan van de
lezers van het blad Bambu. Zo’n 220 voormalige Indische Nederlanders uit
Australië en Nieuw Zeeland bezochten deze feestelijke bijeenkomst, die op-
geluisterd werd door optredens van Wieteke van Dort en Wouter Müller. Onze
vicevoorzitter ontving voor Halin een schenking van Aus $ 4.000,00. Hij heeft
de Bambu mensen bedankt voor deze extra gave en voor de jarenlange bij-
drage die Halin maandelijks mag ontvangen van Bambu.
De uitzendingen van de nieuwe TV-zender GOEDTV op alle  digitale TV-ka-
belnetten over  de in Indonesië achtergebleven warga negara’s  en het  werk
van Halin hebben hun vruchten afgeworpen. In ieder geval heeft dit nieuwe
donateurs en incidentele giften opgeleverd.
Ook de door onze vrijwilliger Wim Flohr verzorgde website wordt nog steeds
veel geraadpleegd  en blijft eveneens  reacties  opleveren. Wij zijn hem zeer
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Wouter  Müller  en  Wieteke  van
Dort  te  midden  van  reünisten
van Bambu in Australië.

dankbaar voor zijn belangeloze inzet. Uiteraard zijn de  gebruikelijke acties
onder nomen om fondsen te werven. Naast het plaatsen van advertenties en
het geven van radio-interviews presenteerden wij ons ook op koempoelans
en op de Pasar Malam Besar/Tong Tong Fair.
In Moesson verschenen diverse artikelen over Halin en interviews met  on-
dersteunden. Die hebben meer nieuwe donateurs en extra giften opgeleverd.
Opnieuw vragen wij u personen, die Halin zouden willen steunen, bijgaande
folder toe  te doen komen. U kunt steeds bij ons exemplaren  vragen om uit
te delen op een koempoelan of een reünie. U kunt ons ook uitnodigen naar
uw bijeenkomst te komen om voorlichting  te geven  over doel en  werkwijze
van  HALIN.  Wij  zullen  proberen  uw  verzoek  te honoreren.  Wij  beschikken
over een DVD en video met  daarop  de hierboven  genoemde GOEDTV re-
portage. U kunt deze DVD  of video voor presentatie en  fondsenwerving  bij
ons opvragen. Verder kunt  u belangstellenden attenderen op  onze website
www.stichtinghalin.nl en http://nl.youtube.com/user/StichtingHalin ,
waar u kor te in het verleden gemaakte interviewtjes kunt zien. Graag maken
wij u erop attent dat u ons steeds via halin@hetnet.nl kunt bereiken. U kunt
ons ook bellen 070-3461285. Op dinsdag tussen 13.00 en 16.00 uur is steeds
een bestuurslid aanwijzig. Voor het overige kunt u een bericht inspreken op
het antwoordapparaat.

Fondswerving door donateurs
Donateurs en begunstigers blijven ter gelegenheid van een jubileum, verjaar-
dag of een andere aanleiding een inzameling houden ten bate van Halin. Ook
tijdens  diverse koempoelans, onder  andere van  Pelita (Masuk Sadja), blijft
geld ingezameld worden voor Halin.
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Vilan van Loo en onze vicevoor-
zitter Pierre Bovens tijdens één
van de vele lezingen van Villan.

Halin-publicatie
Eindelijk was het dan zover, wij kondigden het reeds in onze vorige Nieuws-
brief  aan:  het  door  het  Minister ie van WVS gesubsidieerde  boekwerk van
Vilan  van  de  Loo: “Familie  gebleven  Hulp  aan  Landgenoten  in  Indonesië”
verscheen op 3 februari 2009 en is sedertdien  een groot succes gebleken.
De ver koop ervan gaat nog immer door. De schrijfster heeft op uitnodiging op
een  aantal koempoelans op een  aangrijpende manier verhaald  over de tot-
standkoming van haar boek. Vilan van der Loo blijft bereid deze presentaties
te geven. U kunt ons daar voor benaderen. Tijdens  deze en andere presen-
taties over Halin op koempoelans en reünies zijn tientallen boeken verkocht.
U kunt het prachtige, informatieve  en ontroerende boek nog steeds bij ons
bestellen  via  de  bijgevoegde antwoordstrook. De kosten  bedragen  € 15,00
voor het boek en € 2,64 voor de verzendkosten. Voor het schriftelijk bestellen
kunt u gebruik maken van het Antwoordnummer 93213, 2509 WB Den Haag.

Fiscaal aftrekbare schenkingen
Afgelopen jaren attendeerden wij u op een voor u interessante mogelijkheid
om via een  schenking  bij wijze van ter mijnen  van lijfrente uw bijdrage  aan
HALIN fiscaal aftrekbaar te maken van de inkomstenbelasting. Ook nu weer
sturen wij u een desbetreffend formulier. Inmiddels zijn voor sommigen van u
5 jaar verstreken dat de akte werd afgesloten. Wie deze wil verlengen dient
opnieuw een akte te laten maken. Daar toe kunt u bijgaand volmachtformulier
benutten. Voor meer informatie kunt u ons bellen.
Bekend is dat steeds meer mensen goede doelen opnemen in hun testament.
Mocht u overwegen dit ook te doen dan zou u aan Halin kunnen denken.
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Financiële aspecten
Uitkeringen
Zoals  eerder  vermeld, is het  aantal ondersteunden per saldo enigszins  ge-
daald en bedraagt thans 800 personen.
In totaal werd in 2009 circa € 315.000. besteed aan uitkeringen en medische
kosten. In 2008 was dit nog ca € 350.000.

Inkomsten
De vaste  donateurs  en begunstigers  schonken ons in 2008  zo’n € 242.113
In 2009 zal dat bedrag waarschijnlijk iets hoger uitkomen. De inkomsten uit
het belegde vermogen bedroegen circa € 169.000. Zeer welkom waren ook
de  schenkingen bij  gelegenheid  van een  jubileum,  afscheid, verjaardag  of
andere bijzondere gelegenheid. In plaats van een persoonlijk cadeau te ont-
vangen gaven de donateurs aan familie, vrienden en bekenden te kennen het
te prefereren dat er een gift aan Halin zou worden gedaan.
De oproep om actie te ondernemen om middelen voor Halin te werven leidt
nog steeds tot diverse initiatieven. Wij mochten weer diverse legaten ontvan-
gen  en berichten  dat  Halin opgenomen is in  het  testament van de erflater.
Diverse donateurs en sympathisanten hebben hun kennissen en familie op-
geroepen om in plaats van een cadeau te schenken bij een verjaardag, jubi-
leum of afscheid een donatie over te maken naar de girorekening van Halin.
Op diverse bijeenkomsten van Indische Verenigingen, koempoelans, Eettafel
en Masoek Sadja’s werd een loterij of inzameling voor Halin gehouden. Vele
donateurs vroegen extra folders om Halin onder de aandacht te brengen van
hun vereniging, bijeenkomst en kennissen. Wij hopen dat u ook dit jaar weer
op deze of andere wijze u blijft inzetten voor Halin.

Wij  kunnen  u  berichten  dat  onze  registeraccountant  ook  over  de  jaar-
rekening  2008  een  goedkeurende  accountantsverklaring  heeft  afgegeven.
Wij verwachten dit ook voor het boekjaar 2009. Het  Centraal Bureau Fond-
senwerving (CBF) heeft over 2009 het Keurmerk voor Halin gecontinueerd.
Voor de  fiscus is  Halin  een Algemeen  Nut Bevorderende Instelling (ANBI).
Meer informatie over onze financiën is te  raadplegen  op onze website. Ver-
wacht wordt dat de jaarrekening over 2009 binnenkort beschikbaar zal zijn.

Naamvermelding
De acceptgiro’s worden door de meeste banken verwerkt door een computer,
waar Halin is  voorgeprogrammeerd als STICHTING  HULP AAN  LANDGE-
NOTEN IN INDONESIË , Zoutmanstraat 23 II, 2518 GL Den Haag. Als u Halin
invult of Stichting Halin krijgt u het formulier terug met de vermelding dat het
gironummer en de naam niet met elkaar overeenstemmen. Wij verzoeken u
dan  ook  steeds  alleen te  vermelden Stichting Hulp  aan  Landgenoten  in
Indonesië , voor zover daar ruimte voor is op het formulier.
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Uw suggesties of vragen
Uit diverse reacties op onze vorige Nieuwsbrief hebben wij ervaren dat u zich
nauw betrokken voelt bij het wel en wee van ons werk en dat de Nieuwsbrief
daarbij een positieve rol speelt. Indien u nog suggesties heeft ter zake van de
inhoud  of anderszins, dan ver nemen wij zulks gaarne. Wij hopen dat u ons
blijft bellen als u vragen of suggesties heeft. Ook ontvangen wij graag even-
tuele correcties in de aanspreektitel of adressering van deze brief.

Dankbaarheid ondersteunden
Een  grote stimulans  om  met het Halin werk  door te  gaan is niet alleen  de
noodzaak ervan maar ook de vaak ontroerende dankbaarheid van de onder-
steunden. Halin ontvangt geregeld kor te bedankbriefjes van hen.
Uit een van deze brieven, die van mevrouw M.D. Munkin-Jongenelen uit Flo-
res, citeren wij de volgende zinnen:
“Halin betekent  voor mij heel  veel,  al jarenlang, vreugde om iedere maand
geholpen  te  mogen  worden,  om  gered  te  worden om medicijnen  te kopen.
Voor de zekerheid legde ik altijd wat van de steun opzij voor als iemand in het
gezin ziek zou worden. Ook kon ik als dat nodig was, schrikt u niet, sandalen
kopen. Immers Nederlanders kunnen niet op blote voeten lopen; veel te heet
voor ons. Al was het niet vaak, ook af en toe een stukje vlees op een plankje,
wat dan een groot feest leek, ja. Maar het allerfijnste is de blijdschap iedere
maand te weten dat wij nooit vergeten worden en dat met veel liefde aan ons
gedacht wordt. Dat is een grote houvast in ons leven en daarom houden wij
het vol.”
Helaas  heeft mevrouw  niet  langer meer de  voldoening van de  Halin  steun
mogen er varen. Ze is inmiddels overleden.

Wat velen in verschillende  toonaarden tot uiting brengen is nog steeds het
best samen te vatten met:

“Bedankt dat jullie nog aan ons denken”.

Het bestuur is u dankbaar voor de steun die u ons blijft geven. Hierdoor kunnen
wij doorgaan met hulp te verlenen. Het is en blijft hard nodig.

In het vertrouwen u naar behoren te hebben geïnformeerd,

met vriendelijke groet,

Namens het bestuur,
Mr. A. Nowee voorzitter
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