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Van het bestuur:
In het kalenderjaar 2016 zijn er geen
wijzigingen opgetreden in de
samenstelling van het bestuur. Ook de
samenstelling van onze
vertegenwoordigsters in Jakarta is gelijk
gebleven. Wel zijn er wijzigingen
opgetreden in het aantal ondersteunden.
Dat was eind 2016 licht gedaald tot 449
personen. Helaas moesten we ook in 2016
afscheid nemen van een tweetal
vrijwilligers: Willy Stahlberg en Ulli
Sofner.
In 2016 is er ook een wijziging opgetreden
in het door Halin beschikbaar gestelde
maandbedrag. Dat bedraagt nu 650.000
roepia per maand (een Halin-jaar heeft
13 maanden). De ondersteunden, die
sinds begin 2015 een bijdrage konden
aanvragen voor een
ziektekostenverzekering, kunnen vanaf 1
januari 2016 zelf bepalen waaraan zij het
maandbedrag willen besteden. Deze
wijziging is ingegeven door het feit dat
een driemaandelijkse controle
kostenverhogend is en vooral veel extra
werk met zich mee brengt. De
meerderheid heeft wel gekozen voor een
ziektekostenverzekering.
Het bestuur heeft in 2016 nadere
afspraken gemaakt met de accountant.
Doel daarvan is de jaarcijfers eerder
beschikbaar te hebben. In het verleden
duurde dat soms tot oktober/november
van het jaar volgend op het betreffende
af te rekenen financiële jaar.

Begin januari 2016 heeft de voorzitter
een bezoek gebracht aan Indonesië (zie
foto). In Jakarta had hij overleg met de
dames die de uitvoering van de
ondersteuning coördineren en woonde hij
een uitbetaaldag bij. Bij die gelegenheid
werden ook exemplaren uitgedeeld van
het boek van Wilma van der Maten
(Vergeten door het Vaderland). Ook
werden zowel op Java als Bali contacten
gelegd met nazaten van Birma-spoorwegdwangarbeiders, zoals Wim Plantema (zie
onder):

Financiën:
De in dit onderdeel genoemde cijfers zijn
voorlopig. De stukken liggen nu bij de
accountant. Wel beschikken wij al over
het financiële rapport uit Jakarta.
Het totaal aan kosten bedraagt ca.
434.000 euro. Daar tegenover staat een
jaaropbrengst van ca. 248.000 euro. Dat
betekent dat over het boekjaar 2016 een
verlies is geleden van ca. 156.000 euro.
Zoals wellicht bij u bekend is verzorgt
Halin voor enkele tientallen mensen in
Nederland de zogeheten doorbetalingen.
Dat zijn betalingen vanuit Nederland die
voor de verzenders kosteloos door Halin
worden bezorgd bij degenen voor wie het
geld bedoeld is. Het totaal bedrag over
2016 bedroeg ca. 58.000 euro.
Een nadere beschouwing van onze
inkomsten leidt tot het volgende inzicht:
het aantal donaties neemt per jaar
geleidelijk af. Daar staat tegenover dat
eenmalige schenkingen en het aantal
legaten per jaar een stijgende trend
kent. De inkomsten uit gereserveerd
kapitaal zijn uiteraard afhankelijk van
externe factoren zoals rentes en

beleggingsresultaten. Aangezien Halin
jaarlijks een tekort op de begroting kent,
worden deze tekorten aangevuld uit de
reserves.
Indonesië vrijwilligsters:
Stichting Halin zou haar werk niet goed
kunnen doen als we niet zouden kunnen
rekenen op de inzet van een trouwe
schare vrijwillig(st)ers. De dames Rosa
Mariono, Josepha Oetomo en Yosta
Rumalaiselan runnen in en vanuit Jakarta
de hele operatie van de uitbetalingen.

Zij zorgen er voor dat iedere
ondersteunde zijn of haar geld krijgt en
verwerken tevens de
doorbetalingsbedragen. Daarbij moeten
zij gebruik maken van de middelen
bankoverschrijvingen, postwissels en
contante uitbetalingen. Elke tweede
woensdag van de maand wordt in Jakarta
in de Josephkerk een uitbetaalochtend
georganiseerd.
In de andere delen van Indonesië, met
name op Java en Sulawesi, zijn ook nog
eens 14 vrijwilligers actief. Dit netwerk
staat tevens garant voor informatie over
de ondersteunden. Dat laatste is geen
sinecure, met name niet ten aanzien van
degenen die niet dicht bij een steunpunt
wonen en hun geld per bank krijgen.
Jaarlijks organiseert Jakarta een
zogeheten attestatie de vita operatie, die
door een accountant wordt
gecontroleerd. Een vijfde deel van de
aangeschrevenen moet dan vervolgens
ook op een andere wijze worden
benaderd. Via de dames in Jakarta of via
een tussenpersoon. Een a twee keer per
jaar lukt dat soms niet of er is iemand
ogenschijnlijk verdwenen uit het zicht.

De dames in Jakarta zijn ook
verantwoordelijk voor de afhandeling van
nieuwe aanvragen. Zij controleren of
iemand die een aanvraag doet, voldoet
aan de criteria voor ondersteuning
(geboren voor 16/8/1945, voormalig
Nederlanderschap en geen of weinig
inkomen).
Toekomst Halin:
Sinds kort kent de website van Halin een
Online donatie mogelijkheid waarmee
geïnteresseerde donateurs ook gebruik
kunnen maken van Paypal-, creditcard- en
Ideal-betalingen. Binnenkort wordt de
site ook in de Engelse taal aangeboden.
Stichting Halin heeft zich ten doel gesteld
alle ondersteunden tot het einde te
blijven ondersteunen. Daarvoor is
uiteraard veel geld nodig. Bovendien is
het huidige maandbedrag, - dat de
afgelopen jaren is opgelopen van 400.000
naar 650.000 roepia – nog steeds maar
60% van het bedrag dat in Indonesië geldt
als de armoedegrens. Het jaarlijks
aanvullen van tekorten uit de reserves
betekent ook een aanslag op de
beschikbare middelen. Gelet op de
demografische wijzigingen in het
ondersteunden bestand moet Halin ervan
uitgaan dat nog tenminste tien jaar
ondersteuning noodzakelijk is. Wij
danken u dan ook voor uw gewaardeerde
bijdragen en hopen dat u ons werk zult
blijven steunen.

Op bezoek in een van de Halin steunpunten
Tekst en foto’s: Henk Hoek, voorzitter

