
 

 

  

 

Even voorstellen 

 

 
 

Dit is Yel. Yel is 14 jaar. Hij 

vindt het leuk om in de 

groentetuin te werken. Hij 

zegt zelf dat hij groene 

vingers heeft, “alles wat ik in 

de grond stop gaat groeien!” 

Zijn favoriete gerecht is mie 

met worteltjes.  

 

Yel’s ouders werken op een 

rubberplantage en zijn erg 

arm. Omdat ze vaak aan het 

werk zijn kunnen ze niet goed 

voor Yel zorgen. Yel heeft nog 

een jonger broertje waarvan 

hij hoopt dat hij ook naar 

Elim kan komen.  

 

Yel heeft grote toekomst-

plannen voor zichzelf. Het 

liefst zou hij ooit in een 

ziekenhuis werken als 

broeder of misschien wel als 

arts. Of dit hem lukt weet hij 

niet, het schoolgeld is 

namelijk heel duur.  
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Contactgegevens 
 
Stichting Elim 
Postbus 2064 
3140 BB Maassluis 
 
e-mail adres 
info@stichting-elim.nl 
 
website 
www.stichting-elim.nl 
 
Tel. 010-8809967  
(E. Wong, secretaris) 
 
 
Rekeningnummer 
NL29INGB0005500659 
t.n.v. St. Elim Maassluis 
Vermeld a.u.b. uw post- of  
e-mailadres bij uw gift.  
 
 
Volg ons op Facebook 
www.facebook.com/ 
stichting.elim  
 
 
Het drukken van deze krant 
brengt voor Stichting Elim 
geen kosten met zich mee. 

Deze krant verschijnt 2x per jaar 

Giften 

 
Het afgelopen half jaar hebben we een aantal mooie 
giften ontvangen.   
 
De diaconie van de PKN Koudekerk/ Hazerswoude 
heeft ons het mooie bedrag van 800 euro geschonken. 
Dit is een deel van de opbrengst van de zogeheten 
Buizenactie die jaarlijks plaats vindt in deze kerk-
gemeente. Tijdens de paasviering op basisschool 
Groen van Prinsterer uit Barendrecht is gecollecteerd 
voor Elim: 725 euro leverde dat op! Van KIAM (Kerken 
In Actie Maassluis) hebben we de toezegging 
ontvangen voor een jaarlijkse ondersteuning van maar 
liefst 3000 euro! Tijdens de jaarlijkse kerkdienst die in 
de Immanuelkerk te Maassluis georganiseerd wordt in 
samenwerking met basisschool De Groene Hoek zal 
gecollecteerd worden voor Elim. Van een bedrijf uit 
Zuid-Holland hebben we 3000 euro ontvangen.  
 
Maar het zijn niet alleen deze grote bedragen die ons 
helpen het werk bij Elim te kunnen blijven doen. Wij 
zijn blij met iedere gift, want vele kleintjes maken één 
grote. In 2015 waren er zo’n 300 donateurs die ons 
gemachtigd hebben en zo’n 130 donateurs die zelf een 
bedrag aan ons overmaakten. Bij elkaar hebben zij 
ruim 20.000 euro bijeen gebracht, het grootste 
aandeel in de inkomsten (en dus de toekomst)  van 
Elim.  
 

 

Nummer 

Zieken bij Elim 

 
ELIM COURANT 

Augustus 2016 

In februari organiseerde de Rotary 
Maassluis een diner, waarbij een deel 
van de opbrengst ten goede kwam 
aan Elim. Namens Stichting Elim 
mocht Rianne Noordzij (mede 
oprichter en ambassadeur) de cheque 
van maar liefst 2.168 euro in 
ontvangst nemen!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Contactgegevens 
Stichting Elim 
Postbus 2064 
3140 BB Maassluis 
 
e-mail adres 
info@stichting-elim.nl 
 
website 
www.stichting-elim.nl 
 
Tel. 0180-423975 
(K. Verwey, voorzitter) 
 
 
Rekeningnummer 
NL29INGB0005500659 
t.n.v. St. Elim Maassluis 
Vermeld a.u.b. post- of  
e-mailadres bij uw gift.  

 
 
Volg ons op Facebook 
www.facebook.com/ 
stichting.elim  
 
 
Het drukken en versturen 

van deze nieuwsbrief betaalt 

de stichting vanuit uw 

contributie.  

Natuurlijk blijven wij deze 

papieren variant met plezier 

opsturen. Mocht u wel op 

de hoogte willen blijven 

maar vanuit een 

kostenbesparend - en milieu 

vriendelijke - overweging 

liever geen papieren 

nieuwsbrief meer willen 

ontvangen, dan kan dat. 

Stuur een mail naar  

info@stichting-elim.nl   

met het e-mail adres waarop 

u de nieuwsbrief wilt 

ontvangen. Dan zenden wij 

deze tweemaal per jaar in 

digitale vorm naar u toe. 
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Even voorstellen 
 

 
Dit is Tesja, zij is 17 jaar oud.  

Zij heeft een akelige jeugd 

gehad waar ze liever niet 

over praat. Ze is enigkind en 

heeft verder niet veel familie 

meer.  

Inmiddels woont ze bij Elim 

en gaat daar ook naar school.  

Als ze daarmee klaar is wil ze 

gaan studeren, ze zou graag 

lerares willen worden.  

Ze houdt van sporten, vooral 

volleyball is haar favoriet.  

 

Mooie initiatieven 
 

Het afgelopen half jaar werden we verrast door spontane acties van donateurs:  
 
In mei is mevrouw Fijten, donateur van het eerste uur, 80 jaar geworden. In plaats van een  
verjaardagscadeau voor zichzelf heeft zij donaties voor Elim gevraagd.  
In een eerdere editie van deze nieuwsbrief schonken we aandacht aan het initiatief van mevrouw De 
Gier. Inmiddels heeft zij versterking gekregen van vriendin mevrouw Hoogendoorn. Het breiwerk en 
de kaarten die zij samen maken worden verkocht ten gunste van Elim.  
 
Een aantal mensen heeft zich aangemeld om pennen te sparen, zoals mevrouw Verburg, leerkracht 
op basisschool ‘De Zeester’ uit Monster. Zij is oud bestuurslid van Elim en heeft het kinderhuis op de 
oude locatie tweemaal bezocht. Een echtpaar uit Kaatsheuvel spaart mee en via een donateur uit 
Ottersum ontvingen we een pennenverzameling die vrij kwam vanwege een verhuizing, waarvoor 
onze hartelijke dank!  
 
Ook Basisschool Het Ambacht uit Vlaardingen heeft zich 
Aangesloten bij de pennenactie. En er zijn meer kinderen 
Die meehelpen aan deze inzamelingsactie. Wieke en  
Sophie uit groep 7 hebben op hun school De Hildegaert  
(Rotterdam-Hillegersberg) heel veel lege pennen en  
viltstiften verzameld. De pennenactie van Stichting Elim  
gaat nog steeds door. Op tal van plaatsen worden er 
gebruikte pennen en viltstiften verzameld.  
 
Zoals bekend wordt dit alles opgestuurd naar een recyclingbedrijf. Daar worden o.a. plastic 
bloempotten en plantengieters gemaakt. De laatste jaren wordt steeds gesproken over 
duurzaamheid. Deze inzameling is hier een voorbeeld van. Zou het níet gebeuren, dan verdwijnt 
alles in de prullenbak. En naast duurzaamheid is er nog een voordeel: we krijgen er geld voor! Op dit 
moment staan er weer drie volle verhuisdozen klaar om verzonden te worden naar het 
recyclingbedrijf. Wij zijn heel blij met deze spontane acties. En het loont de moeite: tot nu toe heeft 
het onze stichting ruim € 700 opgeleverd. Blijft u meesparen met ons? Hartelijk dank! 
 

Van de voorzitter 
 
Een paar weken geleden was ik met mijn school op schoolreis in Ouwehands Dierenpark. Tijdens ons 
bezoek – en veel kinderen waren daar getuige van – werd er een zebra geboren. Er werd ademloos 
gekeken naar dit wonder. Voor de meeste Nederlandse kinderen is een schoolreisje een 
vanzelfsprekendheid. U zult vast en zeker ook wel een leuk schoolreisje kunnen herinneren. Als ik 
die blijde gezichten van de kinderen zie, moet ik automatisch denken aan de vele kinderen voor wie 
dit geen vanzelfsprekendheid is. Zo moet ik denken aan de weeskinderen en de kansarme kinderen 
op het eiland Kalimantan in Indonesië. Te veel kinderen leven in grote armoede, te veel kinderen 
leven in veel ellende, te veel kinderen hebben geen toekomst, te veel kinderen weten niet wat geluk 
is, te veel kinderen hebben in feite helemaal niets. Als je hun verhalen hoort, dan schieten de tranen 
in je ogen. Cees Rijke en Rianne Noordzij hebben daarom Stichting Elim opgericht, om juist die 
kinderen weer een toekomst te bieden. Wij zijn al onze donateurs en de instanties die ons mooie 
bedragen geven heel erg dankbaar, zodat u het ons mogelijk maakt al die kinderen te helpen. 
Afgelopen jaar hebben we weer nieuwe kinderen in ons kinderhuis opgenomen. Een aantal van hen 
zal in deze Elimkrant aan u voorgesteld worden. Cees Rijke was kort geleden nog in het kinderhuis en 
hij zal u weer vertellen over het laatste nieuws uit Kalimantan. Wij hopen dat u ons allen blijft 
steunen, zodat wij “onze” kinderen gelukkig kunnen maken. – Kees Verwey 

 

 

 

 

 

Dit is Ella, zij is 15 jaar oud. Zij 

komt uit Meliau en heeft nog 

een zusje. Haar familie is, 

vanwege armoede, niet in 

staat om voor haar te zorgen, 

daarom woont ze nu bij Elim. 

Daar gaat ze ook naar school. 

Ze houdt van badminton en 

zingen en zou later graag 

artiest willen worden.  

Afgelopen maand werden we 
opgeschrikt door het bericht dat 
Elim-hoofd Isaac Rijke in het 
ziekenhuis was opgenomen. Hij 
heeft enkele dagen in het 
ziekenhuis gelegen met diverse 
klachten, waaronder een te hoge 
bloeddruk en de gevolgen die dit 
met zich mee brengt. Tevens heeft 
hij daar een kleine ingreep 
ondergaan. Inmiddels is hij 
gelukkig weer thuis. De dagelijkse 
leiding werd overgenomen door de 
leraren en inmiddels volwassen 
geworden oud kinderhuis 
bewoners. Daardoor kwam niet 
alles op de schouders van zijn 
vrouw Nonoi terecht en kon zij er 
voor haar man zijn.  

Ook in Nederland kampen we met zieken. Hierdoor kan het dus zijn dat er niet altijd snel 
gereageerd wordt op vragen, bedankjes voor giften wat later komen dan u van ons gewend bent, 
en ook dat onze nieuwsbrief dit jaar wat later is. Stichting Elim draait op de inzet van vrijwilligers, 
waar bij grote organisaties collega’s het werk kunnen opvangen ligt dat bij een kleine organisatie als 
Elim net weer even anders. We hopen op uw begrip hiervoor en verwachten dat snel alles weer 
loopt als vanouds!  
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Nieuws uit Kalimantan 
 
Cees Rijke bezocht in maart het kinderhuis en maakte weer veel foto’s. Een aantal daarvan laten we u hier zien. Zoals we in de 
vorige nieuwsbrief al berichtten werd er de afgelopen tijd gebouwd aan de praktijkruimte voor visteelt. Deze is inmiddels klaar. 
De leerlingen krijgen hier les in hoe vis zich ontwikkeld, welke omstandigheden de beste kweek voortbrengt, het onderhouden 
van de kweekbakken etc. Aan Cees de eer om de praktijkruimte officieel te openen! 

 

 

Acceptgiro’s gaan er uit!! 
 
Mogelijk heeft u het al via de media vernomen: uiterlijk 2019 wordt de acceptgiro afgeschaft. 
Steeds minder mensen maken gebruik van de acceptgiro en regelen hun betalingen middels 
internet bankieren. Ook bij Elim merken wij dat steeds vaker mensen hun donatie digitaal 
overmaken. Een aantal donateurs heeft in het verleden aangegeven met een acceptgiro te willen 
betalen. Jaarlijks worden er ongeveer 150 acceptgiro’s verstuurd. In 2015 is er in 22 gevallen 
daadwerkelijk gebruik gemaakt van deze acceptgiro, de overige donateurs die een acceptgiro 
ontvingen hebben het bedrag alsnog via internet bankieren overgemaakt. Omdat de aanschaf van 
de acceptgiro’s nogal wat kosten met zich mee brengt, en er in verhouding erg weinig gebruik van 
gemaakt wordt, heeft het bestuur van Elim besloten om te stoppen met het verspreiden van de 
acceptgiro’s. Donateurs die in het verleden een acceptgiro ontvingen, ontvangen in het vervolg 
een betalingsverzoek. Daarin staat alle informatie die nodig is om de betaling via internet, dan wel 
een eigen acceptgiro, te voldoen. Wij hopen op uw begrip, mocht u nog vragen hebben kunt u een 
bericht sturen naar info@stichting-elim.nl 
 

Naast de normale schoolvakken is er op school 
ook ruimte voor cultuur. De Dayak-cultuur is 
een groot onderdeel van het leven in 
Kalimantan. Zo leren de kinderen hier de 
typische Dayak-dans. De dansgroep van Elim 
heeft u al wel eerder op foto’s voorbij zien 
komen. Zij doen regelmatig mee aan 
wedstrijden. Nonoi (op de foto in het midden) 
geeft deze danslessen en zoals u ziet is er veel 
belangstelling voor, ook van de jongens! 
 

Inleverpunten voor lege 
pennen en viltstiften 
 
Basisschool Groen van 
Prinstererschool Barendrecht,  
 
Goede Herderkerk te 
Ridderkerk,  
 
Protestantse gemeente te 
Nieuwveen, 
 
Wellantcollege de 
Groenstrookte Aalsmeer,  
 
Wereldwinkel De Toren te 
Nieuwkoop,  
 
Wereldwinkel Alblasserdam,  
 
Rehobothkerk te Vlaardingen,  
 
Geuzencollege Holy - Lentiz te 
Vlaardingen, bij mevr. 
Noordzij, 
 
Basisschool De Zeester te 
Monster, bij mevr. Verburg, 
 
Basisschool Het Ambacht, te 
Vlaardingen, 
 
Basisschool De Hildegaerdt, te 
Rotteram Hillegersberg 
 
Wilt u zelf een inleverpunt 
starten? Neem dan contact 
met ons op! 

 

 

Tijd voor de volgende generatie. Decent, de 
dochter van Isaac en Nonoi, geeft hier Engelse 
les op de school van Elim. Ze studeert zelf 
Engels in Yogyakarta en vindt het leuk haar 
kennis te delen als ze tijdens haar vakantie 
thuis is bij haar ouders.   

Met deze mooie nieuwe ruimte blijft de school zich ontwikkelen en proberen ze mee te gaan met de laatste technieken. Dit is 
belangrijk en zal hopelijk weer extra leerlingen aantrekken. Deze ‘externe’ leerlingen zijn niet woonachtig in het kinderhuis en 
dragen zelf zorg voor de kosten van hun opleiding. Dit tezamen met een aantal andere initiatieven van Isaac heeft ervoor gezorgd 
dat de bijdrage die Stichting Elim aan de school levert, minimaal is. Hierdoor kan Stichting Elim zich weer richten op haar primaire 
doel: het kinderhuis. Op het moment is onze school de beste optie in de regio! 

 

Tijd voor de volgende generatie. Decent, de 
dochter van Isaac en Nonoi (begeleiders van 
het kinderhuis) geeft hier Engelse les op de 
school van Elim. 

Het leven bij Elim (de school, het kinderhuis) verloopt op het moment rustig. Zoals op de foto’s te 
zien is zijn de bouwprojecten afgerond en de kinderen en maken zich op voor de vakantie.  

 

Zoals we al wel eerder hebben laten zien wordt 
een groot gedeelte van het voedsel, dat de 
kinderen dagelijks eten, op het terrein verbouwt. 
De nieuwe visvijver levert in ieder geval 
voldoende op, verser kan het niet. ’s Middags 
gevangen en ’s avonds al op het bord.    
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Stichting Elim 
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Het afgelopen half jaar hebben we een aantal mooie 
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voor Elim: 725 euro leverde dat op! Van KIAM (Kerken 
In Actie Maassluis) hebben we de toezegging 
ontvangen voor een jaarlijkse ondersteuning van maar 
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de Immanuelkerk te Maassluis georganiseerd wordt in 
samenwerking met basisschool De Groene Hoek zal 
gecollecteerd worden voor Elim. Van een bedrijf uit 
Zuid-Holland hebben we 3000 euro ontvangen.  
 
Maar het zijn niet alleen deze grote bedragen die ons 
helpen het werk bij Elim te kunnen blijven doen. Wij 
zijn blij met iedere gift, want vele kleintjes maken één 
grote. In 2015 waren er zo’n 300 donateurs die ons 
gemachtigd hebben en zo’n 130 donateurs die zelf een 
bedrag aan ons overmaakten. Bij elkaar hebben zij 
ruim 20.000 euro bijeen gebracht, het grootste 
aandeel in de inkomsten (en dus de toekomst)  van 
Elim.  
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contributie.  

Natuurlijk blijven wij deze 

papieren variant met plezier 

opsturen. Mocht u wel op 

de hoogte willen blijven 

maar vanuit een 

kostenbesparend - en milieu 

vriendelijke - overweging 

liever geen papieren 

nieuwsbrief meer willen 

ontvangen, dan kan dat. 

Stuur een mail naar  

info@stichting-elim.nl   

met het e-mail adres waarop 

u de nieuwsbrief wilt 

ontvangen. Dan zenden wij 

deze tweemaal per jaar in 

digitale vorm naar u toe. 
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Even voorstellen 
 

 
Dit is Tesja, zij is 17 jaar oud.  

Zij heeft een akelige jeugd 

gehad waar ze liever niet 

over praat. Ze is enigkind en 

heeft verder niet veel familie 

meer.  

Inmiddels woont ze bij Elim 

en gaat daar ook naar school.  

Als ze daarmee klaar is wil ze 

gaan studeren, ze zou graag 

lerares willen worden.  

Ze houdt van sporten, vooral 

volleyball is haar favoriet.  

 

Mooie initiatieven 
 

Het afgelopen half jaar werden we verrast door spontane acties van donateurs:  
 
In mei is mevrouw Fijten, donateur van het eerste uur, 80 jaar geworden. In plaats van een  
verjaardagscadeau voor zichzelf heeft zij donaties voor Elim gevraagd.  
In een eerdere editie van deze nieuwsbrief schonken we aandacht aan het initiatief van mevrouw De 
Gier. Inmiddels heeft zij versterking gekregen van vriendin mevrouw Hoogendoorn. Het breiwerk en 
de kaarten die zij samen maken worden verkocht ten gunste van Elim.  
 
Een aantal mensen heeft zich aangemeld om pennen te sparen, zoals mevrouw Verburg, leerkracht 
op basisschool ‘De Zeester’ uit Monster. Zij is oud bestuurslid van Elim en heeft het kinderhuis op de 
oude locatie tweemaal bezocht. Een echtpaar uit Kaatsheuvel spaart mee en via een donateur uit 
Ottersum ontvingen we een pennenverzameling die vrij kwam vanwege een verhuizing, waarvoor 
onze hartelijke dank!  
 
Ook Basisschool Het Ambacht uit Vlaardingen heeft zich 
Aangesloten bij de pennenactie. En er zijn meer kinderen 
Die meehelpen aan deze inzamelingsactie. Wieke en  
Sophie uit groep 7 hebben op hun school De Hildegaert  
(Rotterdam-Hillegersberg) heel veel lege pennen en  
viltstiften verzameld. De pennenactie van Stichting Elim  
gaat nog steeds door. Op tal van plaatsen worden er 
gebruikte pennen en viltstiften verzameld.  
 
Zoals bekend wordt dit alles opgestuurd naar een recyclingbedrijf. Daar worden o.a. plastic 
bloempotten en plantengieters gemaakt. De laatste jaren wordt steeds gesproken over 
duurzaamheid. Deze inzameling is hier een voorbeeld van. Zou het níet gebeuren, dan verdwijnt 
alles in de prullenbak. En naast duurzaamheid is er nog een voordeel: we krijgen er geld voor! Op dit 
moment staan er weer drie volle verhuisdozen klaar om verzonden te worden naar het 
recyclingbedrijf. Wij zijn heel blij met deze spontane acties. En het loont de moeite: tot nu toe heeft 
het onze stichting ruim € 700 opgeleverd. Blijft u meesparen met ons? Hartelijk dank! 
 

Van de voorzitter 
 
Een paar weken geleden was ik met mijn school op schoolreis in Ouwehands Dierenpark. Tijdens ons 
bezoek – en veel kinderen waren daar getuige van – werd er een zebra geboren. Er werd ademloos 
gekeken naar dit wonder. Voor de meeste Nederlandse kinderen is een schoolreisje een 
vanzelfsprekendheid. U zult vast en zeker ook wel een leuk schoolreisje kunnen herinneren. Als ik 
die blijde gezichten van de kinderen zie, moet ik automatisch denken aan de vele kinderen voor wie 
dit geen vanzelfsprekendheid is. Zo moet ik denken aan de weeskinderen en de kansarme kinderen 
op het eiland Kalimantan in Indonesië. Te veel kinderen leven in grote armoede, te veel kinderen 
leven in veel ellende, te veel kinderen hebben geen toekomst, te veel kinderen weten niet wat geluk 
is, te veel kinderen hebben in feite helemaal niets. Als je hun verhalen hoort, dan schieten de tranen 
in je ogen. Cees Rijke en Rianne Noordzij hebben daarom Stichting Elim opgericht, om juist die 
kinderen weer een toekomst te bieden. Wij zijn al onze donateurs en de instanties die ons mooie 
bedragen geven heel erg dankbaar, zodat u het ons mogelijk maakt al die kinderen te helpen. 
Afgelopen jaar hebben we weer nieuwe kinderen in ons kinderhuis opgenomen. Een aantal van hen 
zal in deze Elimkrant aan u voorgesteld worden. Cees Rijke was kort geleden nog in het kinderhuis en 
hij zal u weer vertellen over het laatste nieuws uit Kalimantan. Wij hopen dat u ons allen blijft 
steunen, zodat wij “onze” kinderen gelukkig kunnen maken. – Kees Verwey 

 

 

 

 

 

Dit is Ella, zij is 15 jaar oud. Zij 

komt uit Meliau en heeft nog 

een zusje. Haar familie is, 

vanwege armoede, niet in 

staat om voor haar te zorgen, 

daarom woont ze nu bij Elim. 

Daar gaat ze ook naar school. 

Ze houdt van badminton en 

zingen en zou later graag 

artiest willen worden.  

Afgelopen maand werden we 
opgeschrikt door het bericht dat 
Elim-hoofd Isaac Rijke in het 
ziekenhuis was opgenomen. Hij 
heeft enkele dagen in het 
ziekenhuis gelegen met diverse 
klachten, waaronder een te hoge 
bloeddruk en de gevolgen die dit 
met zich mee brengt. Tevens heeft 
hij daar een kleine ingreep 
ondergaan. Inmiddels is hij 
gelukkig weer thuis. De dagelijkse 
leiding werd overgenomen door de 
leraren en inmiddels volwassen 
geworden oud kinderhuis 
bewoners. Daardoor kwam niet 
alles op de schouders van zijn 
vrouw Nonoi terecht en kon zij er 
voor haar man zijn.  

Ook in Nederland kampen we met zieken. Hierdoor kan het dus zijn dat er niet altijd snel 
gereageerd wordt op vragen, bedankjes voor giften wat later komen dan u van ons gewend bent, 
en ook dat onze nieuwsbrief dit jaar wat later is. Stichting Elim draait op de inzet van vrijwilligers, 
waar bij grote organisaties collega’s het werk kunnen opvangen ligt dat bij een kleine organisatie als 
Elim net weer even anders. We hopen op uw begrip hiervoor en verwachten dat snel alles weer 
loopt als vanouds!  
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