
 

 
Geachte heer Rijkschroeff, 

 

 

Het werk van Halin is bij MAX bekend, mede uit naam van dhr. Slagter hierbij een 

reactie. 

 

Ik heb eerder contact met u gehad over de hulp van MAX Maakt Mogelijk aan Ruud en 

Leida Sellier.  

Ruud en Leida hebben ons vanaf het begin van de samenwerking geïnformeerd over het 

bestaan van Halin en hebben ook steeds met veel respect over uw stichting gesproken. 

 

Zoals ik u al eerder zei, wij zijn blij dat ook Halin zich sterk maakt voor de ouderen in 

Indonesië. 

Met de uitzending willen wij de problemen van de ouderen daar onder de aandacht te 

brengen. 

Het gemeenschappelijk doel wordt hiermee zeker bereikt, namelijk de arme ouderen in 

Indonesië een gezicht geven en bovenal helpen! 

 

Zoals u zelf al in uw e-mail beschreef, verlenen Ruud en Leida steun aan ouderen die niet 

voldoen aan bepaalde voorwaarden van Halin.  

Hiermee slaat u de spijker op z’n kop. Want voor deze mensen geldt juist dat er verder 

niets voor ze wordt gedaan. 

Deze mensen verdienen in onze ogen steun, ongeacht hun geboortedatum en/of officiële 

documenten die aantonen of ze wel of geen Nederlander zijn.  

 

De reden dat in het artikel niet verwezen wordt naar het werk van Halin heeft te maken 

met onze toegezegde samenwerking aan Ruud en Leida Sellier 

en met de hulp aan de ouderen die zij ondersteunen. Hoezeer wij uw stichting een warm 

hart toe dragen, het is niet de taak van MAX om uw stichting onder de aandacht te 

brengen. 

 

Ter duiding, in veel landen waar hulp dringend nodig is, werken verschillende 

hulporganisaties naast elkaar. Kleine en grote organisaties en vaak deels of geheel voor 

dezelfde doelgroep.  

Deze hulporganisaties doen allemaal op hun eigen manier goed werk waar veel mensen, 

jong en oud, bij gebaat zijn en kansen door krijgen op een beter leven en/of betere 

toekomst.  

Zo zien wij ook Halin en de nu door ons gesteunde Stichting Help Indischen in Indonesia.  

 

Wij hopen dat de uitzending ertoe kan bijdragen dat mensen in Nederland weten dat de 

ouderen niet kunnen rekenen op steun van Indonesische en of Nederlandse overheid. 

En dat zij dringend hulp nodig hebben. 

 

Overigens wil ik benadrukken dat wij ook een aantal vragen hebben gekregen over Halin 

en het gemeenschappelijke doel. 

Wij beantwoorden ook die vragen met bovenstaande uitleg en geven duidelijk aan dat 

Halin ook goed werk doet maar dat wij nu een project zijn gestart met Ruud en Leida 

Sellier. 

 

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u altijd mailen. 

 

Hartelijke groet, ook namens Jan Slagter, 

 

Yvonne Mencke 

Eindredacteur ‘MAX Maakt Mogelijk’ 



 
Postbus 518  

1200 AM Hilversum  

  

T: 035 – 67 76 056 

E: yvonne.mencke@omroepmax.nl 

Ma t/m do aanwezig 

 

Bezoekadres: 

Media Park - Studio 23 

Sumatralaan 45  

1217 GP Hilversum 

www.omroepmax.nl  
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Disclaimer 

 

 
 
Van: Rijkschroeff [mailto:m.rijkschroeff@casema.nl]  
Verzonden: zondag 11 november 2012 13:54 

Aan: Omroep Max 

CC: Halin 
Onderwerp: artikel achtergebleven landgenoten in Surabaya 

Urgentie: Hoog 

 

 Aan de heer J.Slagter 

Max maakt het mogelijk 

Omroep Max 

Postbus 554 2700 AN Zoetermeer 

 

Geachte heer Slagter, 

 

Graag wil ik reageren op uw artikel in de Max van oktober jl. over de Indische Nederlanders 

in Surabaya. 

 

Allereerst zijn we verheugd dat door u aandacht wordt gegeven aan de "vergeten 

groep"indische nederlanders die achtergebleven is in Indonesië. 

 

In uw artikel wordt helaas niet genoemd dat er al meer dan 62 jaar een stichting is in  

Nederland, de Stichting Hulp aan Landgenoten in Indonesië. 

"Halin"met vertegenwoordigers over heel Indonesië, die behoeftige ouderen in heel Indonesië 

maandelijks een financiële ondersteuning geeft en daarboven ook hun ziekenhuis 

opnamekosten voor 50 % betaalt. Maandelijks maakt onze stichting € 35.000.- over naar 

Indonesië t.b.v. deze doelgroep. 
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Dit wordt opgebracht door onze donateurs, legaten, boekverkopen en collectes op diverse 

kumpulans en Pasars.In Surabaya betreft het 53 personen, in heel Indonesië rond de 700 

peronen. 

 

 

Wil iemand voor ondersteuning in aanmerking komen dan moet men aan 4 voorwaarden 

voldoen: 

1. Men moet voor 15 augustus 1945 geboren zijn 

2. Kunnen aantonen dat men de Nederlandse nationaliteit heeft gehad of beëdigde 

verklaringen van familieleden in Nederland die dit bevestigen. 

3. Altijd in Indonesië heeft gewoond 

4. In behoeftige omstandigheden verkeert. 

 

In Indonesië zijn ook twee andere organisaties op hetzelfde terrein werkzaam, te weten de 

stichting Bambu uit Australië en de Allen Nijs foundation uit Amerika, met wie wij 

samenwerken en gegevens uitwisselen over onze cliëntenbestanden. 

 

Uw artikel heeft tot veel onbegrip geleid en een aantal kwade reacties naar ons opgeleverd, 

omdat het de indruk wekt dat er helemaal niets voor deze mensen wordt gedaan. 

 

Onze stichting heeft het CBF keurmerk en de AMBI status en wordt zowel in Indonesië als in 

Nederland gecontroleerd door bevoegde accountants. 

 

Ik wil benadrukken dat de organisatie van de familie Selier geen concurrent van ons is, maar 

dat zij steun verlenen aan diegenen die niet aan de voorwaarden voldoen die in onze statuten  

staan. 

 

Graag zagen wij dat u hiervan melding maakt, zowel als in de Max als bij de uitzending op 23 

november a.s., om een volledig beeld te geven over de hulp die door een groot aantal mensen 

in Nederland wordt gegeven voor hun achtergebleven landgenoten in Indonië. 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

namens de Stichting Halin, 

 

M O Rijkschroeff 

vice voorzitter/ penningmeester 

Javastraat 52 Den Haag 

0703458578  0653625604 

 

Den Haag 11 november 
 


