NIEUWSBRIEF 2013 STICHTING HALIN

 Van het bestuur
Stichting Halin heeft – met hulp van haar vertegenwoordigers in Indonesië - in het
kalenderjaar 2013 haar activiteiten voortgezet ten aanzien van de voormalige
Nederlanders die aldaar in kommervolle omstandigheden verblijven. Helaas is het aantal
ondersteunden ook in dat jaar verminderd. Circa 54 personen ontvielen ons, zodat het
totaal aantal ondersteunden daalde tot 577 personen.
Het bestuur in Nederland kende in 2013 enkele mutaties. Als gevolg van een bestuurlijke
ontvlechting tussen Halin en het Kolfffonds (zie verder) is ons bestuurslid Henk Hoek uit
het bestuur van Halin getreden en is nu penningmeester van het Kolfffonds. Aad Nowee is
voorzitter van beide organisaties gebleven. Mark de Groot trad medio 2013 af als
bestuurslid, maar is - samen met Marjo Stolker - gelukkig nog steeds actief voor Halin,
ondermeer door het runnen van het secretariaat. Max Rijkschroeff kondigde medio 2013
aan het penningmeesterschap per 31-12-2013 neer te leggen. Hij blijft overigens vicevoorzitter en verzorgt, samen met zijn vrouw Gerry, de talrijke externe activiteiten in
Nederland.
In december 2013 ontvingen wij het droeve bericht dat Rino Berhitoe was overleden. Rino
was formeel niet verbonden met Halin, doch – voortbouwend op de goede contacten uit
het verleden - verleende hij ons hand- en spandiensten. Wij zullen hem node missen.
 Halin en het Kolfffonds
Een deel van het bestuur van Halin vormde de laatste jaren ook het bestuur van de
Vereeniging tot instandhouding van het Kolfffonds. Het bestuur besloot eind 2012 een
einde aan die personele unie te maken, een operatie die in begin 2013 is uitgevoerd. Het
Kolfffonds staat nu weer op eigen benen en is actief ten aanzien van studiekosten van
nazaten van voormalige Nederlanders in Indonesië en ondersteunt op haar beurt zo’n 57
personen (voormalige Nederlanders geboren na 15-08-1945). Voor de laatste activiteit
maakt het fonds in Indonesië gebruik van het Halin netwerk aldaar.
 Financiën
Op het moment van de samenstelling van deze nieuwsbrief zijn de formele jaarcijfers over
2013 nog niet definitief bekend. Duidelijk is wel dat, ondanks de dat jaar weer positieve
opbrengst van beleggingen en donaties, Halin inteert op haar vermogen. Het verminderen
van het aantal ondersteunden (door overname door het Kolfffonds en helaas ook door
overlijden) doet de uitgaven in Indonesië dalen. Die daling wordst overigens voor een deel
weer tenietgedaan door de stijging van andere kosten (medische en verzorgende kosten).
Het aantal doorbetalingen is gelijk gebleven. Halin biedt mensen die in Nederland wonen
de gelegenheid geld over te maken naar familieleden in Indonesië en neemt de
tranfeerkosten voor haar rekening.

 Zo maar enkele activiteiten:
- Ons toenmalig bestuurslid Henk Hoek bracht in april een bezoek aan Jakarta voor
overleg met de vertegenwoordigers van Halin in Jakarta.
- Ricky Risolles, die eerder al een donatie aan Halin had geschonken uit de opbrengst
van een videoclip (Mijn Indisch Hart), kon het bedrag van 1.500 euro uit 2012 nog
eens aanvullen.
- Van de Indonesische gezondheidszorginstelling Carolus in Jakarta ontving Halin een
Award.
- Onze vice-voorzitter/penningmeester Max Rijkschroeff nam in juni 2013 een
donatie in ontvangst uit de opbrengst van een bazaar georganiseerd in de
woonzorggroep Jatopa te Amsterdam. Bij Jatopa horen een tweetal Molukse
woongroepen van elk zes bewoners.
- Max en Gerry Rijkschroeff stonden – als vanouds, wie kent ze niet ! – op de Tong
Tong Fair voor zowel de Stichting Pelita als voor Halin.
- Ook mocht Max een schenking van 2.000 euro in ontvangst nemen uit handen van
de voorzitter van de Rotary in Steenbergen.

 Verzorging van ouderen in Indonesië
Onder de ondersteunden van Halin is een stijging te zien van het aantal ouderen dat
nauwelijks of niet meer zelfstandig kan wonen. In Jakarta heeft Halin een onderdak voor
hen gevonden in een verzorgingsinstelling. De kosten voor die opvang zijn echter hoger
dan de maandelijkse bijdrage die Halin aan de ondersteunden kan bieden. Vandaar dat wij
een speciaal fonds in het leven hebben geroepen om die kosten toch te bestrijden. Per
maand zijn de kosten van verzorging en inwoning ca. 70 euro, de maandelijkse toelage van
Halin is ca. 38 euro. De eerste inleg van het fonds is gerealiseerd door de bovenvermelde
donaties van Rotary Steenbergen, Ricky Risolles en Jatopa. Daarnaast zijn er donateurs die
– speciaal voor dit doel – hun maandelijkse bijdrage hebben verhoogd. Ook u kunt een
bijdrage leveren door een bedrag over te maken naar Halin (NL81INGB0000000308) onder
vermelding van: “verzorgingsfonds).

Tot slot willen wij u hartelijk bedanken voor uw steun, niet in het minst door uw gulle
bijdrage en andersoortige inzet. Ondanks de daling van het aantal ondersteunden is het
werk van Halin nog zeker enkele jaren noodzakelijk. Wij laten onze voormalige
landgenoten niet in de steek !!!
Alle medewerkers en vrijwilligers van Halin wensen u een gezond 2014 toe en hopen dat
wij ook in dit jaar op een bijdrage van u kunnen blijven rekenen.

