
 

 

 

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.  
 

 

 

 

Mei 2015 
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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 

Nummer 

 
ELIM COURANT 

Mei  2018 

Het Kerstfeest wordt altijd heel uitbundig gevierd. 
De kinderen krijgen allemaal wat extra’s. Vaak zijn 
dit nieuwe kleren, deze mogen ze zelf uitzoeken in 
het winkelcentrum van Pontianak. Dit is op 
zichzelf al een feest want Pontianak is best een 
stukje rijden vanaf het kinderhuis dus zo vaak 
komen ze niet in de grote stad.  
 
Ook zijn de leerlingen bij de gouverneur op 
bezoek geweest. Isaac heeft bijzonder veel 
contacten die een goede organisatie mogelijk 
maken.   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contactgegevens 
Stichting Elim 
Postbus 2064 
3140 BB Maassluis 
 
e-mailadres 
info@stichting-elim.nl 
website 
www.stichting-elim.nl 
 
Tel. 06 414 80 250 
(Rianne Noordzij, 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  
 
In december 2017 heeft u 
niet zoals u gewend was de 
Elim Courant ontvangen. 
Deze werd de afgelopen 
jaren gesponsord maar deze 
sponsor is weggevallen. We 
hebben inmiddels in de 
Lions Maassluis een nieuwe 
sponsor gevonden waarvoor 
wij heel dankbaar zijn. De 
nieuwsbrief wordt gedrukt 
door Arrow Grafitotaal te 
Den Haag. 
 
Het versturen van deze 
nieuwsbrief betaalt de 
stichting vanuit uw 
contributie. Deze papieren 
variant blijven wij 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-mailadres waarop u de 
nieuwsbrief wilt ontvangen. 
Dan zenden wij deze 
tweemaal per jaar in digitale 
vorm naar u toe. 
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Elim 24 jaar!! 
 

 

Duurzaam doen: lege pennen actie! 
 
In de week van de duurzaamheid (10-10) heeft Stichting Elim in Maassluis via de media en Facebook 
haar pennenactie onder de aandacht gebracht. Dit leverde een mooi resultaat op: een verhuisdoos 
met 32 kilo pennen, goed voor €24,38. 
 
Bij Elim proberen we ook ons steentje bij te dragen aan een beter milieu, we hebben een 
waterzuiveringsinstallatie, leerlingen verbouwen groenten en fruit en kweken vissen. Er worden 
bomen geplant om modderstromen e.d. te voorkomen en afval wordt verzameld. Als ieder land nu 
eens bomen gaat planten i.p.v. investeren in wapens! Dan hebben mensen werk, warmt de aarde 
minder op, minder orkanen, minder overstromingen.  
 
Door de jaren heen heeft Elim veel betekend voor kinderen. Kinderen die door Elim een toekomst 
gekregen hebben en liefdevol opgevangen zijn toen er niemand was die naar hen omkeek. Het is 
van groot belang dit project te onderhouden en te stimuleren. Met pennen die u weggooit kunt u 
Elim helpen. Voor iedere lege pen of viltstift ontvangen wij €0,02.  Afgelopen jaren hebben wij al 
honderden euro’s ontvangen d.m.v. pennen inzamelen die anders weggegooid worden. In 
december krijgen we € 154,00 voor de pennen die afgelopen half jaar zijn verstuurd. Wat we sparen 
tot 1 april wordt in juni/juli overgemaakt. 
 
Veel dank aan diegenen die al mee doen. Er wordt overal verzameld, op scholen, bij bedrijven, en 
thuis. Alle beetjes helpen!  
 
Belt u voor de poster of flyer en informatie naar Rianne Noordzij 06 414 80 250 
 

Van de voorzitter 
 
Mag ik mij opnieuw aan u voorstellen: ik ben Rianne Noordzij-Hijweege. Samen met Cees Rijke heb ik 
aan de wieg gestaan van Stichting Elim. Na 10 jaar voorzitter te zijn geweest heb ik vanwege mijn 
studie het stokje overgedragen. Veel dank aan Kees Verwey die als voorzitter een bijzonder 
belangrijke bijdrage heeft geleverd aan het in stand houden van dit waardevolle project. Kees heeft 
de pennenactie in gang gezet en deze wil ik graag voortzetten. Ook zijn wij blij met de nieuwe 
bestuursleden Inge Hensen en Annelies van den Berg. Zij zullen zich aan u voorstellen.  
 
Op 3 december 2018 bestaat Stichting Elim 25 jaar. Ik zie Cees Rijke en mij nog zitten bij de notaris die 
de akte voor de prijs van een appeltaart in orde heeft gemaakt. Dit is van Stichting Elim nog steeds 
het uitgangspunt: dat er niets aan de strijkstok blijft hangen en de kosten minimaal zijn. Wij zijn 
allemaal vrijwilligers en wat mensen geven komt dan ook direct bij het kinderhuis en de school 
terecht. Tot nu toe ben ik (nog maar) twee keer op eigen kosten bij Elim op visite geweest. Belangrijk, 
omdat ik dan ook een inspectie uitvoer. Maar ja, de reizen zijn duur. Gelukkig is Cees Rijke vaker in de 
gelegenheid om Elim te bezoeken en tegenwoordig hebben wij via Facebook en WhatsApp contact. 
Volgend jaar vieren wij dus een jubileum. Op 5 maart 2019 bestaat Elim 25 jaar in Indonesië en dat wil 
ik natuurlijk meemaken! 
 
Met deze Elim Courant willen wij u weer op de hoogte houden. Liever willen wij deze digitaal 
versturen zodat dit in de kosten scheelt. Mag ik u vragen uw e-mailadres door te geven? Dan ontvangt 
u voortaan de informatie digitaal.  
 
Hartelijk dank voor uw aandacht en niet aflatende trouw om Stichting Elim te steunen. 

Het 24-jarig bestaan van Elim 
wordt, zoals ieder jaar, groots 
gevierd.  
 
De kinderen zijn dankbaar en 
blij om bij Elim te wonen. De 
meeste kinderen komen uit 
moeilijke en soms verdrietige 
omstandigheden en zij worden 
bij Elim liefdevol opgevangen 
en opgevoed. Isaac en Nonoi 
dragen zorg voor de kinderen 
en letten er op dat ze 
voldoende aandacht en liefde 
krijgen. Alle Elim kinderen 
krijgen de kans om onderwijs 
te volgen; met een diploma op 
zak hebben ze immers een 
betere kans op een goede 
toekomst.  
 
Cees Rijke was dit jaar weer op 
bezoek en sneed de hele grote 
taart aan die Nonoi gemaakt 
had.  
 
Dit jaar viert Stichting Elim een 
jubileum, we bestaan 25 jaar! 
Weet u wat mooi zou zijn? Als 
iedere donateur een nieuwe 
donateur aanbrengt. Zo zal de 
aandacht voor Stichting Elim 
toenemen en zorgt u dat de 
toekomst van de kinderen 
gewaarborgd wordt.  
 
Doet u mee? 

 

 

 

 

Volleybal is populair bij de kinderen en studenten van Elim. Er wordt dan ook veelvuldig gebruik 
gemaakt van het volleybalveld dat op het Elim-complex is aangelegd. En al dat spelen heeft de 
kinderen veel succes gebracht want ook dit jaar zijn ze kampioen geworden!   
Op de foto hierboven ziet u de kampioenen met Isaac en Nonoi en de bekers die zowel het jongens- als 
het meisjesteam gewonnen hebben.   
 

Baddertijd! De visvijver is niet alleen voor de vis, 
de kinderen zwemmen en spelen er ook in. Op 
de foto hiernaast ziet u de jongens samen met 
Isaac in de visvijver. Het plezier spat er vanaf.  
 
De leerlingen moeten regelmatig examens 
maken. Deze worden ook in Indonesië steeds 
vaker digitaal afgenomen. Hier ziet u studenten 
in het computerlokaal. U kunt het misschien niet 
goed zien, maar ze hebben allemaal hun 
schoenen uitgedaan. Dit is namelijk in Indonesië 
heel gebruikelijk. Schoenen draag je niet binnen.  
 
Dan nog een laatste oproep. Zoals we u al 
hebben medegedeeld bestaat Elim dit jaar 25 
jaar. We zouden daar graag nog eens 25 jaar aan 
vast plakken. We hebben al een paar keer 
geschreven dat het donateursaantal terugloopt 
en dat de stichting het met minder geld moet 
doen. 

Hierbij daarom wederom een oproep, heeft u ideeën voor acties om geld in te zamelen, wilt u ons 
voordragen bij kringloopwinkels die aan goede doelen doneren, of heeft u een andere gouden tip? 
Laat het ons weten op info@stichting-elim.nl of bel met de voorzitter. Het zou zonde zijn als hetgeen 
wij samen met u door de jaren heen hebben opgebouwd verloren zou gaan.  
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Sinds kort werk ik als senior secretaresse bij NWO in Den Haag.  

 

 

 

Nieuws uit Kalimantan 
 

 

 

Hallo, mijn naam is Inge Hensen, 19 jaar. Op dit moment studeer ik aan het Grafisch 
Lyceum in Rotterdam. Hier studeer ik mediavormgeving, ruimtelijke vormgeving, en 
presentatie.  
Ik ben bij Elim heel toevallig terecht gekomen na een gesprek over Indonesië met 
oprichter Cees Rijke. Toen mij werd gevraagd of het mij leuk leek om het 'creatieve' 
gedeelte van Elim mee te helpen vormgeven heb ik ja gezegd.  
 
Ik vind het extra leuk om mij in te zetten voor een Indonesische stichting omdat ik zelf 
Indische roots heb. Zo ben ik zelf al een paar keer in Indonesië geweest en hoop in de 
toekomst het kinderhuis en de school op Kalimantan te bezoeken. 
 
 

 

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

 

 

Hoeraaaa voor Damen, hij is getrouwd! Kent u 

hem nog? Damen was één van de eerste 

kinderen in het kinderhuis en hoewel hij na zijn 

tijd in het kinderhuis een opleiding gevolgd en 

afgerond heeft is hij eigenlijk nooit helemaal bij 

Elim weggeweest. Sinds enkele jaren woont hij 

weer op het complex en is hij in loondienst bij 

Elim als docent en als de rechterhand van Isaac.  

Afgelopen zomer trad hij in het huwelijksbootje 

met Dovrini. Wat een prachtig stel, vindt u niet?  

Wat een mooi gezicht, deze bananenbloem. 
Vanuit de school voor agrarisch onderwijs 
(landbouw en visteelt) leren de leerlingen het 
land bewerken en vissen kweken.  
 
’s Morgens om 6.00 uur is het licht en zijn ze al 
met docenten aan het werk. De rijke oogst wordt 
gebruikt voor de maaltijden van de leerlingen 
van de school en de kinderen van het kinderhuis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verse producten kunnen in een tropisch gebied 
niet heel lang goed gehouden worden dus alles 
wat over is wordt langs de kant van de weg 
verkocht. Het Elim terrein ligt aan een drukke 
doorgaande weg dus klanten genoeg! 
 
Op de foto hiernaast liggen peperkorrels te 
drogen. Deze worden speciaal voor de verkoop 
gekweekt! Met deze inkomsten worden 
producten gekocht die niet op het terrein 
verbouwd kunnen worden zoals olie om te 
bakken en brandstof om op te koken.  
 
 

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. 

Muziek is mijn grote passie en concertbezoek is daar een belangrijk onderdeel van. Verder houd ik van lezen, films en theater, en 
bezoek ik graag een museum. Tijdens een wandeling of fietstocht in de natuur neem ik graag mijn fotocamera mee. Ook houd ik 
erg van reizen en tijdens mijn buitenlandse reizen leg ik het liefst contact met de lokale bevolking. Dat heeft al veel mooie 
momenten opgeleverd. 
 
 

 

Mijn naam is Rianne Noordzij-Hijweege. Ik woon sinds 1983 met mijn man in een oud huis aan 
één van de vlieten in Maassluis. Wij hebben twee zonen die inmiddels op zichzelf wonen.  
 
Toen de jongens klein waren heb ik mijn werk als onderwijzeres verruild voor een studie 
Theologie. Ik ben nu 57 jaar en werk als predikant geestelijk verzorger bij HWWzorg in Den 
Haag. Daarnaast geef ik nog steeds een dag in de week les in het voortgezet onderwijs en heb 
ik een praktijk in psycho-sociale hulpverlening: Pastorale Begeleiding. In mijn vrije tijd kook ik 
graag voor familie en vrienden. Daarnaast bouw ik aan een miniatuurhuis, verwerk ik graag 
foto’s en probeer ik tijd te vinden voor fietsen, zwemmen, paardrijden en pianospelen. En ja, 
de museumkaart zou ik komend jaar eens kunnen gebruiken… 
 

 

Mijn motto is: wie één mens helpt, helpt een hele generatie en als ik iemand kan helpen heb ik niet voor niets geleefd. 
Directe hulpverlening in de positieve spiraal werkt zo dat iemand zich ook aangesproken voelt om een ander te helpen. Zo heb ik 
gezien hoe Cees Rijke kinderen geadopteerd heeft en deze kinderen ook weer zo veel voor hun omgeving kunnen betekenen 
doordat zij een kans hebben gekregen op een beter bestaan. Dat spreekt mij enorm aan en daarom ben ik blij weer voorzitter van 
Stichting Elim te zijn. Met een mooi team ‘werken’ wij met liefde voor Elim.  
 

Even voorstellen 
 

 

 

Mijn naam is Annelies van den Berg. Ik woon in Maassluis en ben de trotse 
moeder van een dochter en een zoon en super trotse oma van een kleinzoon en 
kleindochter. 
 
Ik ben sociaal en maatschappelijk betrokken en met name het welzijn van 
kinderen gaat mij aan het hart. Kinderen hebben de toekomst, dus hoe beter het 
hen vergaat, des te groter de kans op een mooie wereld voor de volgende 
generaties. Zo denk ik erover. 
Tijdens mijn vakanties op Bali ben ik erg van de Indonesische bevolking gaan 
houden. Toen dan ook de oproep voor een secretaris voor Stichting Elim voorbij 
kwam voelde ik mij geroepen om mij hiervoor aan te melden. Ik hoop van harte 
dat ik als secretaris van Stichting Elim mijn steentje bij zal mogen dragen. 

 

 

 

Na vele jaren zich voor 100% te hebben ingezet hebben wij tijdens de afgelopen vergadering afscheid genomen van voorzitter 
Kees Verweij en zijn vrouw Maddy en secretaris Evelien Wassink. We zijn heel blij en dankbaar dat ze zich zo lang voor Stichting 
Elim hebben ingezet maar zijn ook gelukkig dat we drie nieuwe bestuursleden mogen verwelkomen. In het  onderstaande 
zullen zij zich aan u voorstellen. Zoals u begrijpt moet iedereen zich het reilen en zeilen van de stichting nog eigen maken. 
Hopelijk heeft u begrip als u niet direct antwoord krijgt op vragen of dat zaken anders lopen dan u van ons gewend bent. Alles 
zal vast heel snel weer bij het oude zijn.  

 

 


