NIEUWSBRIEF STICHTING HULP AAN LANDGENOTEN IN INDONESIË 2015
Het jaar 2015 was voor Halin in meerdere opzichten memorabel. Niet alleen werd op verschillende en
verrassende manieren publiciteit gegeven aan het werk van de stichting, ook leverden de
vertegenwoordigster van Halin in Jakarta en majeure prestatie en bovenal: Halin bestond in 2015 zestig
jaar !!!!!. Daarover onderstaand meer.
Algemeen
Halin ondersteunt voormalige Nederlanders en daaraan gelijkgestelden die voor 16 augustus 1945 zijn
geboren. De invoering van die datum vond plaats in 2005, zodat er ook nog enkele tientallen
ondersteunden van een iets lagere leeftijd op de lijst staan. Gelet op de gemiddelde leeftijd van de
ondersteunden is het onvermijdelijk dat Halin elk jaar afscheid moet nemen van enkele van hen. In 2015
overleden er 28 ondersteunden, zodat het totale aantal op het moment van schrijven deze nieuwsbrief is
gedaald tot 477 personen. Dank zij de hulp van ca. 1.000 donateurs is het nog steeds mogelijk die
maandelijks van een bescheiden financiële bijdrage te voorzien. Met ingang van 1 januari 2015 is die
bijdrage gesteld op 560.000 roepia per maand en dat 13 keer per jaar. Dat was een maandelijkse
verhoging van 60.000 roepia omdat per gelijke datum het mogelijk bleek alle ondersteunden een
ziektekostenverzekering (BPJS) aan te bieden.

Uitbetaaldag in Jakarta in maart 2015
BPJS
In 2015 werd deze ziektekostenverzekering opengesteld voor niet-werkenden. De voorbereiding van de
aanmelding van alle ondersteunden werd eind 2014 ter hand genomen door onze drie
vertegenwoordigsters in Jakarta. Deze hebben – naast hun normale vrijwillige en drukke werkzaamheden –
een uitstekende prestatie geleverd om iedereen van dat feit op de hoogte te stellen. De respons van de
ondersteunden was van dien aard dat de bestaande, oude, vergoedingsregeling voor medische kosten per
begin 2015 kon worden afgeschaft. Alhoewel de BPJS bepaalde dure medicijnen niet of slechts
gedeeltelijk vergoed, zijn de ervaringen tot op heden redelijk positief te noemen. Jakarta en het bestuur
houden de ontwikkelingen van deze verzekering – op basis van de ervaringen van de ondersteunden –
nauwlettend in de gaten.
Publiciteit
In 2015 kwam Halin twee keer in de publiciteit. In de eerste plaats werd in het kader van de tv serie ‘200
Jaar Koninkrijk’ een uitzending gewijd aan de dekolonisatie van Nederlands-Indië. Zowel in Nederland als

in Indonesië kon Halin enkele hand- en spandiensten verrichten bij de voorbereiding van die uitzending.
Dat resulteerde in een kort interview met een van onze ondersteunden in Indonesië (Mevr. Lambertus) en
de organisatie van een gefilmd Indisch samenzijn in Nederland, eveneens met enkele korte interviews.
Daarnaast verscheen het boek ‘Vergeten door het Vaderland’ geschreven door de journaliste Wilma van
der Maten. Alhoewel het boek niet over Halin gaat is de inhoud voor een groot deel afkomstig uit
interviews van een groot aantal ondersteunden. Mevr. Van der Maten heeft met het boek nog eens
duidelijk aangetoond dat de loop van de geschiedenis bedoeld en onbedoeld desastreuze gevolgen kan
hebben voor tal van mensen die buiten hun schuld tussen wal en schip geraken.
Financiën
In 2015 werd ruim 3.0434.500.000 roepia besteed aan de directe hulpverlening. Dat is 217.392 euro.
Daarnaast werd 946.413.406 roepia aan doorbetalingen gerealiseerd (67.601 euro). Halin stelt mensen in
staat om kosteloos geld over te maken vanuit Nederland naar ondersteunden in Indonesië, De
vergoedingen voor de BPJS bedroegen in 2015 ruim 16.000 euro. De kantoorkosten in Jakarta bedroegen
22.768 euro.
Ondersteunden kunnen hun geld op drie verschillende manieren ontvangen: per bank, per postwissel en
daar waar Halin contactpersonen heeft ook cash. De balans eind 2015 was dat 209 personen geld per bank
ontvangen, 86 personen een postwissel krijgen en de rest hun geld ontvangt via de tien contactpersonen
in Jakarta, Jogyakarta, Palembang, Bandung, Surabaya, Manado, Semarang, Cirebon, Magelang en Bala
Keselamatan.
De drie vrijwilligsters in Jakarta ontvangen een bescheiden maandelijkse vergoeding en de overige
contactpersonen krijgen een eenmalige kleine vergoeding aan het einde van het jaar.
Het jaarrapport van de accountant in Jakarta is net ter beschikking gekomen. De overall jaarrekening van
Halin voor 2015 zal binnen enige tijd geplaatst worden op onze website.

Broer en zus Jenkins ontvangen een exemplaar van het boek “Vergeten door het Vaderland” van Wilma
van der Maten.
Het bestuur van Stichting Halin bedankt langs deze weg al haar donateurs en vrijwilligers die al meer dan
zestig jaar Halin in staat stellen achtergebleven voormalige Nederlanders, die in kommervolle
omstandigheden in Indonesië wonen, financieel te ondersteunen.
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