NIEUWSBRIEF 2020
STICHTING HULP AAN LANDGENOTEN IN INDONESIË
Bijna aan het einde van een veelbewogen jaar een bericht van S ch ng Halin. Dit jaar was en is
veelbewogen als gevolg van een niet voorziene pandemie covid-19 die uiteraard ook gevolgen
hee gehad voor de werkzaamheden van de s ch ng. Daarbij is het evident dat sommige van
die gevolgen ook in het volgende jaar zullen optreden. Dat geldt zowel voor het werk in
Nederland als voor dat in Indonesië.
In Nederland werd met name het werk van het bestuur van de s ch ng gehinderd door de
fysieke onmogelijkheid om vergaderingen te organiseren. Contacten met derden en onderling
vonden dan ook langs digitale weg plaats. Ook was het niet of nauwelijks mogelijk om externe
ac viteiten te organiseren. In Indonesië werden de zogeheten uitbetaaldagen, die in enkele
plaatsen georganiseerd werden, geheel of gedeeltelijk geschrapt. Als gevolg daarvan hee het
secretariaat in Jakarta geijverd om zoveel mogelijk mensen die elke twee maanden hun
ondersteuning zelf kwamen ophalen te bewegen over te stappen op een andere wijze van
uitbetaling, dus per postwissel of bankrekening.
Dat hee ertoe geleid dat het aantal mensen dat cash wordt uitbetaald is gedaald tot maximaal
48 mensen in nog maar 5 plaatsen:
• Bandung: 30 mensen. Contactpersoon Dr. Djoko die met vier vrijwilligsters werkt. Hier
ook geen uitbetaalbijeenkomst, maar de vrijwilligers brengen zo nodig het geld rond.
• Yogyakarta: 3 mensen. Contactpersoon Ibu Sulasmi.
• Semarang: 9 mensen. Contactpersoon Br. Konradus.
• Cirebon: 2 mensen. Contactpersoon Zr. Hendrika.
• Menado: 2 mensen. Contactpersoon Br. Hans Gerritse.
Daarnaast ontvangen 61 mensen hun geldelijke bijdrage tweemaandelijks per postwissel en 193
personen krijgen dat via een bankrekening.
In totaal dus 300 mensen. Dat is in vergelijking 50 mensen minder dan eind 2018.
De uit te betalen ondersteuningsbijdragen zijn gehandhaafd op 780.000 roepia (ca. 52 euro)
per maand, uit te betalen in tweemaandelijkse termijnen. Bij dit bedrag is rekening gehouden
met de door de ondersteunden op vrijwillige basis af te sluiten ziektekostenverzekering (BPJS
Kesehatan). De kosten daarvan wisselen per jaar, de Indonesische overheid hee eerst in 2019
de premies bijna verdubbeld en bedragen nu vanaf juli 2020 in de hoogste klasse 150.000
roepia per maand.
HALIN’s “INDISCHE BOEKENTOKO”:
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S ch ng HALIN hee een vij onderdtal, verschillende, deels tweedehands, ‘Indische’ boeken.
Boeken a oms g van donateurs, uit nalatenschappen, uit eigen bezit, of gekocht op markten en
pasars, etc. Die boeken zijn via internet te bestellen. U logt daarvoor in op de site
www.Boekwinkeltjes.nl. U komt dan op de homepage, waar u rechts boven een zoekbalk vindt.
Als u in die balk de woorden: ‘indische boekentoko’ kt, komt u in hele ljjst boeken die u via

Halin kunt bestellen. Halin draagt per verkoop 0,25 eurocent en 15% van de verkoopprijs af aan
Boekwinkeltjes.nl. De resterende opbrengst komt dan ten goede aan het doel van Halin.
Administra e en accountant
Na het overlijden van onze (Indonesische) accountant/administrateur, dhr. Budiman, hee dhr.
Ojak Lumban Gaol, CPA zijn werkzaamheden overgenomen. De jaarrekening 2019 die in maart
2020 verscheen is de eerste die door hem en zijn medewerkers van het Kantor Akuntan Publik is
opgesteld. Onze Nederlandse accountant (JAN Accountant) maakt daarvan gebruik en hee
contact met zijn Indonesische tegenpool. De jaarcijfers over 2020 hopen wij in de loop van 2021
te kunnen presenteren.
Wij danken al onze vrijwilligers, in Nederland en Indonesië, die onvermoeibaar werken om de
doelstelling van onze s ch ng te blijven dienen. Uiteraard gaat die dank ook uit naar al die
donateurs van Halin die het mogelijk maken dat wij onze groep van voormalige Nederlanders in
Indonesië kunnen blijven ondersteunen. Het bestuur van S ch ng Halin wenst hen allen een
goed en vooral gezond jaar 2021 toe. Tot weder schrijven in betere jden !
Namens het bestuur: Henk Hoek, voorzi er.
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Onze vrijwilligsters in Jakarta: v.l.n.r. de dames Oetomo, Mariono en Rumalaiselan

