
Betreft: Nieuwsbrief 2008/2009

                                Den Haag, 5 februari 2009

Het bestuur van de Stichting Halin biedt u als donateur, begunstiger of als iemand die via 
Halin geld overmaakt aan een bekende in Indonesië (doorboeker) hierbij gaarne de 
Nieuwsbrief aan met informatie over het afgelopen jaar en een vooruitblik op de 
toekomst. 

Inleiding
Allereerst onze hartelijke dank voor uw bijdragen in het afgelopen jaar. Verder wensen 
we u een gelukkig en gezond Nieuwjaar toe.
Wij hopen en vertrouwen dat wij ook in 2009 op uw solidariteit mogen blijven rekenen. 
Zoals ook de voorafgaande jaren, is dit helaas nog steeds hard nodig. Ook al blijft het 
aantal ondersteunden nog steeds iets afnemen. Het is van 880 begin 2008,gedaald tot 
830 personen eind 2008. Voor zover u hiervan nog niet op de hoogte bent, moet u zich 
realiseren dat als regel geldt dat alleen hulpbehoevende personen in aanmerking komen 
voor steun, 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. De verwachting welke wij het afgelopen jaar uitspraken dat er daarom weinig 
nieuwe aanvragen zouden binnenkomen, is bewaarheid geworden. Helaas is het 
onvermijdelijk dat er ondersteunden overlijden. Per saldo zal het aantal te ondersteunen 
personen dus structureel wat blijven afnemen. De financieel complicerende factor blijft 
wel dat de oudere ondersteunden meer medische ondersteuning nodig hebben. 
Bovendien wordt het leven in Indonesië door prijsstijgingen alleen maar duurder. De 
kredietcrisis en alle directe en indirecte gevolgen ervan zullen ook invloed hebben op het 
dagelijks leven van onze ondersteunden.

Het bestuur
Inmiddels is de voorzitter alweer zodanig hersteld dat hij in de loop van 2008 voorzichtig 
zijn werkzaamheden voor de stichting kunnen 
hervatten en zal het niet al te lang meer duren 
voordat het bestuur weer integraal volledig inzetbaar 
zal zijn. Het bestuur bestaat thans uit de heer Aad 
Nowee, voorzitter, Pierre Bovens, vice- voorzitter, 
Liesbeth van der Heijde-Göllner, secretaris, 
Liesbeth van der Heijde    
Marose Boersma, 2de secretaris op de Pasar Malam 
Besar en Max Rijkschroeff, penningmeester. 
                                
Alhoewel het overlijden van de heer dr A. Mariono in 2007 een gevoelige klap is geweest 
voor ons allen en in het bijzonder voor de Halin gemeenschap in Indonesië, kan worden 
geconstateerd dat mevrouw R. Mariono de invulling van de functie van Halin 
vertegenwoordiger in Indonesië op een voortreffelijke manier doet. Onze voortreffelijke 
secretaris in Jakarta, mevrouw Bea Maringka, heeft na meer dan 30 jaar trouwe 
medewerking afscheid genomen en het werk overgedragen aan mevr. Josta 
Rumahlaiselan. Haar moeder was jarenlang een contactpersoon van Halin in Jakarta.    
 
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 1243 personen en instellingen.
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De aandacht welke de nieuwe TV-zender GOEDTV op alle digitale TV-kabelnetten heeft 
geschonken aan de in Indonesië achtergebleven warga negara’s en het werk van Halin 
heeft zijn 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. Uiteraard zijn de 
gebruikelijke acties ondernomen om fondsen te werven. Naast het plaatsen van 
advertenties en het geven van radio- interviews  presenteerden we ons ook op 
koempoelans en op de Pasar Malam Besar. Alle 20 schilderijen van de kunstschilder 
George Wagner uit Australië, die deze werken (olie/acryl op doek, 50x70 cm)gratis 
beschikbaar had gesteld, zijn verkocht.
Het Halin bestuur heeft in de afgelopen jaren getracht de media en de pers te 
interesseren in de geschiedenis van de Indische Nederlanders die Indonesiër zijn 
geworden en in Indonesië achterbleven (de warga negara’s). In Moesson verschenen 
diverse artikelen over Halin en interviews met ondersteunden. Die hebben meer nieuwe 
donateurs en extra giften opgeleverd. 

Opnieuw vragen wij u personen, die Halin zouden willen steunen, bijgaande nieuwe 
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 reportage. 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 korte 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 aanwezig. Voor het overige kunt u 
een bericht inspreken op het antwoordapparaat.

fondswerving door donateurs 
Diverse donateurs en begunstigers hebben ter gelegenheid van een jubileum, verjaardag 
of bijzondere gelegenheid een inzameling gehouden ten bate van Halin. Ook diverse 
koempoelans, onder andere van Pelita (Masuk Sadja), hebben geld ingezameld voor 
Halin. 

Halin-publicatie
In 2008 is een lang nagestreefd doel gerealiseerd geworden. Wij kondigden u dit reeds 
aan. Inmiddels is het onderzoek door Vilan van de Loo afgerond en zijn de resultaten in 
boekvorm gereed. Het boek heeft als titel
“FAMILE GEBLEVEN   HULP AAN LANDGENOTEN IN INDONESIË” en is vanaf 1 
februari 2009 voor € 17,95 te koop in de boekhandel. Voor de donateurs is er de 
mogelijkheid het boek met de in deze brief opgenomen kortingsbon te kopen 
voor € 15,00 bij de boekhandel. U kunt het ook bij Halin bestellen dan krijgt u 
het boek toegestuurd. Wel komen dan de verzendkosten erbij à
€ 2,64. Voor het bestellen bij Halin kunt u gebruik maken van het 
Antwoordnummer 93213, 2509 WB Den Haag.
Het boek geeft de geschiedenis weer van vóór, in en na de oorlog van de warga negara’s 
en daarmee ook voor een deel uw eigen geschiedenis en die van uw in Indonesië 
achtergebleven familie en kennissen. Naast de Japanse bezetting wordt ook de bersiap 
behandeld en de spijtoptanten. Uitgebreid wordt de houding van de Nederlandse regering 
behandeld. Gedocumenteerd  wordt uiteengezet hoe de Nederlandse overheid heeft 
getracht   de komst naar Nederland tegen te houden. De slechte verhouding tussen de 
Nederlandse en Indonesische regering heeft vele blijvers schade en leed berokkend. Maar 
centraal in het boek staan personen, de blijvers, die herhaaldelijk aan het woord worden 
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gelaten. Bijzonder pakkend zijn de interviews die met een tiental personen uitgebreid 
worden weergegeven. 
Het is prachtig uitgegeven, met pakkende foto’s en makkelijk te lezen. Het is een mooi 
cadeau voor uw familie en kennissen, die hiermee meer over uw levensgeschiedenis 
kunnen ervaren. Wij roepen u dan ook graag op dit boek onder de aandacht te brengen 
van geïnteresseerden. Oud-minister Ben Bot heeft in het boek een dergelijke aanbeveling 
geschreven.
Hierbij dient niet onvermeld te blijven dat zonder de niet aflatende inzet van onze vice-
voorzitter, de heer Pierre Bovens, het onderzoek niet zou hebben plaatsgevonden  en 
daarmede het te verschijnen boekwerk niet het licht zou hebben gezien. Wij menen dan 
ook dat naast Vilan ook Pierre onze dank toekomt.
  

Fiscaal aftrekbare schenkingen
Afgelopen jaren attendeerden wij u op een voor u interessante mogelijkheid om via een 
schenking bij wijze van termijnen 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. Daartoe 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. 

Financiële aspecten
Uitkeringen
Het aantal ondersteunden is wat afgenomen en bedraagt thans 830 personen. 
In totaal werd in 2008 circa € 335.000 uitgekeerd aan uitkeringen en medische kosten. 
In 2007 was dit nog € 580.000. De daling wordt veroorzaakt door het invoeren van een 
drastische beperking van de medische kosten, waartoe wij gedwongen werden door het 
terugvallen van de subsidie van Het Gebaar tot een laatste uitkering van € 100.000. 
Thans wordt nog maar de helft vergoed van de ziekenhuiskosten. Ter compensatie van 
de gestegen prijzen en het grotendeels wegvallen van de vergoeding van medische 
kosten werd de maandelijkse uitkering van 200.000 rupiah verhoogd tot 300.000 rupiah. 
Met onze vertegenwoordiging in Indonesië wordt overlegd over een uitvoerbare, iets 
ruimere ziektekostenvergoeding dan thans het geval is.

Inkomsten
De vaste donateurs en begunstigers schonken ons in 2007 zo’n 
€ 220.000. In 2008 zal dat bedrag waarschijnlijk iets hoger uitkomen. Verder is € 1.225 
aan legaten ontvangen. Voor de laatste keer werd nog een bedrag van Het Gebaar 
ontvangen van € 100.000. De inkomsten uit het belegde vermogen bedragen circa € 
55.000.
Eenmalig werd een subsidie van € 22.000 ontvangen van het Ministerie van VWS voor de 
financiering van een publicatie over de achtergronden en hulpverlening aan de in 
Indonesië achtergebleven Indische Nederlanders. Dit bedrag is in zijn geheel besteed aan 
deze publicatie, zijnde het boek met als titel: Familie gebleven  Hulp aan 
Landgenoten in Indonesië door Vilan van de Loo, waarover u hierboven reeds meer 
vernam. 
Zeer welkom waren ook de schenkingen bij gelegenheid van een jubileum, afscheid, 
verjaardag of andere bijzondere gelegenheid. In plaats van een persoonlijk cadeau te 
ontvangen 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 heeft tot diverse 
initiatieven geleid. We mochten weer diverse legaten ontvangen en berichten dat Halin 
opgenomen is in het testament van de erflater. Diverse donateurs en sympathisanten 
hebben hun kennissen en familie opgeroepen om in plaats van een cadeau te schenken 
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bij een verjaardag, jubileum of afscheid een donatie over te maken naar de girorekening 
van Halin. Er werd ook deelgenomen aan de Fortis-loop voor goede doelen ten bate van 
Halin. Diverse bijeenkomsten van Indische Verenigingen, koempoelans, Eettafel en 
Masoek Sadja’s hielden een loterij of inzameling voor Halin. Vele donateurs vroegen 
extra folders om Halin onder de aandacht te brengen van hun vereniging, bijeenkomst en 
kennissen.
We 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 jaarrekening 2007 een 
goedkeurende accountantsverklaring   heeft afgegeven. Wij verwachten dit ook voor het 
boekjaar  2008. Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) heeft eind 2008 het 
Keurmerk voor Halin gecontinueerd.

Meer informatie over onze financiën is te raadplegen op onze website. Tegen betaling van 
onkosten kan dan de jaarrekening 2007 bij ons worden opgevraagd. Verwacht wordt dat 
de jaarrekening over 2008 voor eind maart 2009 beschikbaar is. 

Naamvermelding
De acceptgiro’s worden door de meeste banken verwerkt door een computer, waar Halin 
is voorgeprogrammeerd als 
STICHTING HULP AAN LANDGENOTEN 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.

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 vernemen wij zulks gaarne. In dit verband wijzen wij u erop dat op 
dinsdagmiddag tussen 13.00 uur en 16.00 uur steeds een van de bestuursleden 
bereikbaar is op het kantoor van HALIN in Den Haag. Voor het overige kunt u een bericht 
inspreken op het antwoordapparaat. Wij hopen dat u ons blijft bellen als u vragen of 
suggesties heeft. Ook ontvangen wij graag eventuele 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 ondersteunden. 
Wat velen uitstralen en 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 
we 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.

Familie gebleven
in plaats van
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