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Contactgegevens 
Stichting Elim 
Postbus 2064 
3140 BB Maassluis 
 
Tel. 06 414 80 250 
(Rianne Noordzij, voorzitter) 
 
e-mailadres 
info@stichting-elim.nl 
 
website 
https://www.stichting-
elim.nl/ 
 
Facebook 
https://www.facebook.com/
stichting.elim/ 
 
Rekeningnummer 
NL29INGB0005500659 
t.n.v. St. Elim Maassluis 
Vermeld a.u.b. uw post- of 
e-mailadres bij uw gift. 
 
 
LET OP 
Ons antwoordnummer is per 
1 januari 2019 komen te 
vervallen. U kunt post 
sturen naar ons postbus- 
adres, of per e-mail contact 
opnemen.  
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Elim nieuws 

 

Allereerst wensen wij u gezondheid en alle goeds. Ook voor de kinderen en medewerkers van 

Elim duurt de Coronatijd lang en kijken wij uit naar een andere tijd waarin infectiegevaar 

voorbij is. In deze Elim Courant leest u de ontwikkelingen van het eerste half jaar in 2021. 

Sinds maart 2020 is Elim een jaar in quarantaine geweest. Nonoi ging alleen met enkele 

meisjes naar de markt en de kinderen die niet bij Elim woonden kregen digitaal les. De 

kinderen kwamen niet buiten het terrein. Op 25 februari is de quarantaine opgeheven en 

kwamen leerlingen van buiten af weer naar de SMK school. Iedereen was blij dat voor 5 

maart, de Elimdag en de verjaardag van Isaac, alles weer open ging. In die periode heeft er 

een corona besmetting plaatsgevonden. Op 9 maart is Nonoi ernstig ziek geworden en 

opgenomen in het Antonius ziekenhuis in Pontianak waar Isaac in quarantaine bij haar was. 

Ook 29 kinderen werden positief getest.  

Vanuit Stichting Elim Nederland is er een financiële hulpactie op gang gekomen. Onze 

penningmeester vertelt er meer over. Dankzij de bijdragen van velen is goede verzorging, 

gezond eten en medische hulp mogelijk.  

Van 9 t/m 24 maart is Elim streng in quarantaine geweest. Er is met voeding en vitaminen C, 

vlees, eieren en groenten aan het immuunsysteem gewerkt. Iedere ochtend ‘zonnebaden’.  

Er werd extra veel uitgegeven aan handgel, desinfecterende middelen, zeep, shampoo, 

tandpasta, dispenser voor (warm) water voor de mensen in isolatie. Vanuit de lokale regering 

is rijst, mie, sojabonen en suiker geleverd.  

Op 30 maart zijn de 29 kinderen herstellende en 7 hebben nog hoge koorts en hoofdpijn, last 

met ademhalen, maagpijn en diarree. Iedereen moet nog in isolatie blijven.  

Op 3 april is Nonoi genezen verklaard. Een ontroerend mooi bericht. Pasen wordt niet in de 

grote zaal gevierd, maar wel blijven gezond eten en groene groenten heel belangrijk.  

Op 8 april heeft de dokter alle 29 positief getesten en 3 die hoge koorts hadden genezen 

verklaard. Op 9 april is Isaac gevaccineerd.  

Er komen veel dankbare berichten van Isaac via de app en vele foto’s. Veel dank aan Elim 

Maassluis en Maasland. Iedereen die een bijdrage geleverd heeft om door deze moeilijke 

periode heen te komen heel veel dank.  

Hartelijke groeten namens het bestuur van Stichting Elim, 

 

Rianne Noordzij 

  

 
 
 
 
De kosten voor het drukwerk 
worden gesponsord door Joke 
Kuijpers. Fijn want zo komen 
alle inkomsten/donaties ten 
goede aan het kinderhuis en 
school. 
 
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 
kostenbesparende -en milieu 
vriendelijke- overweging liever 
geen papieren nieuwsbrief 
meer willen ontvangen, dan 
kan dat.  
 
Stuur dan een e-mail naar 
info@stichting-elim.nl met het 
e-mailadres waarop u de 
digitale nieuwsbrief wilt 
ontvangen. Dan zenden wij 
deze tweemaal per jaar per e-
mail naar u toe. 
 
Met elkaar helpen wij kinderen 
in Pontianak, West Kalimantan 
zodat zij een warm thuis 
krijgen en naar school kunnen.  

 
 
 
 
 
 

Nieuws uit Kalimantan (vervolg) 
 

Taart voor Isaac 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

De gekweekte bloemen en planten 
doen het goed.  
 

Op 5 maart is het Elim dag, de jaarlijkse 
jubileumdag wordt met toneel, zang en dans 
gevierd. Ook de 54e verjaardag van Isaac wordt met 
(zelf gemaakte) taart gevierd. 

 Vitaminen. 

Samenstelling bestuur 
 
Rianne Noordzij (voorzitter), 
Coos Versteege (penningmeester),  
Guus Noordzij (secretaris),  
Cees Rijke (contact Indonesië),  
Berend de Haan (website en Elim Courant),  
Joke Kuijpers (algemene werkzaamheden). 

 Oogst van het eigen land. 

Pennenactie 
Ja, de pennenactie gaat gewoon door. Ook al kunnen wij nu niet overal de pennen ophalen, er 
worden veel lege pennen en viltstiften ingeleverd. Voor een doos van 25 kilo krijgen wij toch maar 
€25,- van Re-cycle. Mooie bedragen voor pennen die anders weggegooid worden. 

Nonoi in het ziekenhuis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.stichting-elim.nl/
https://www.stichting-elim.nl/
https://www.facebook.com/stichting.elim/
https://www.facebook.com/stichting.elim/


Nieuwe donateurs 
Zou u als donateur bij iemand anders Stichting Elim onder de aandacht willen brengen? Om dit waardevolle werk te 
continueren hebben wij nieuwe donateurs nodig om aan de vaste kwartaalbijdragen te kunnen voldoen.  
Heel veel groetjes van alle Elim kinderen. 

Sinds kort werk ik als senior secretaresse bij NWO in Den Haag.  
 

 
 
 

Inleverpunten voor lege 
pennen en viltstiften 
 
De pennenactie gaat door! 
Lever uw lege pennen en/of 
viltstiften in. Deze worden 
gerecycled en als Stichting 
Elim krijgen wij €0,02 per pen. 
Dit is natuurlijk een mooi 
bedrag, want per volle 
verhuisdoos levert dit toch 
ruim €35,- op voor iets wat 
anders weggegooid wordt. 
Goed duurzaam doen! 

 
Rianne Noordzij 
Groen van Prinstererkade 22, 
Maassluis,  
 
Immanuëlkerk, Lange 
Boonestraat, Maassluis,  
 
Pieter Wiercx Optiek, 
Uiverlaan 2, 3145 XN 
Maassluis 
 
Kringloop Rataplan, 
Industrieweg, Maassluis, 
 
Kringloop Maasdijk, 
Maasambacht 8, Maasdijk,  
 
Geuzencollege - Lentiz te 
Vlaardingen, bij mevr. 
Noordzij, 
 
Basisschool De Zeester te 
Monster, bij mevr. Verburg, 
 
Kringloop Naaldwijk,  
Prins Hendrikstraat, Naaldwijk 
 
Basisschool Het Ambacht, te 
Vlaardingen, 
 
J.M Nederbergh-Ossendorp  
Roerdompstraat 33, 
Enkhuizen,  
 
Wilt u zelf een inleverpunt 
starten? Neem dan contact 
met ons op! 
 
 

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. 

Van de penningmeester. 
 
Zoals u allen wel gezien zal hebben, heeft de Stichting Elim Nederland via diverse manieren een 
noodoproep geplaatst over een Corona uitbraak bij de Stichting Elim in Kalimantan.  
Helaas zijn er veel personen, personeel, leraren en kinderen, van de Stichting Elim in Kalimantan 
door getroffen. 
De kosten die gemaakt moesten worden om dit te bestrijden waren (zijn ) erg hoog en niet 
direct vanuit het tegoed van de Stichting Elim Nederland te betalen. 
Gelukkig hebben er veel donateurs gereageerd op de noodoproepen en wij zijn dan ook zeer 
verheugd te melden dat er op dit moment meer dan € 10.000,00 extra is binnengekomen. 
Hierbij onze grote dank aan alle donateurs voor de extra bijdragen.  
Hiermee zijn wij in staat geweest de eerste hoognodige hulp voor de bestrijding van deze 
uitbraak te bieden. Helaas zijn wij er nog niet en is er nog steeds hulp vanuit de Stichting Elim 
Nederland nodig. 
Als er nog donateurs zijn die een extra bijdrage willen en kunnen geven, dan houden wij ons van 
harte aanbevolen. 
Zodra de situatie bij de Stichting Elim in Kalimantan weer genormaliseerd is zullen wij u hiervan 
op de hoogte stellen. 
Nogmaals onze dank voor de financiële hulp die wij tot nu toe mochten ontvangen. 
Namens het bestuur, 
 
J. Versteege, penningmeester 
 
 

 

Hoofd van het regentschap met politie en de 
burgemeester zijn bij Elim aangekomen. 

Mijn naam is Moris Wiliam Ahe. Ik ben 16 jaar en ik zit in de 2
e
 klas op onze 

school SMK. Ik heb al  heel lang geen contact meer met mijn ouders, die erg arm 
zijn. Ze konden niet meer voor mij  zorgen. Ik ben heel blij dat ik bij Elim kan 
wonen en naar school kan. Ik zou graag politie agent  worden. Volleybal en 
muziek zijn mijn hobby’s.  
 

Bericht van Cees Rijke 
 
In verband met de Coronacrisis heeft Cees het kinderhuis in Kalimantan niet bezocht 

16. Isaac is gevaccineerd. 

Kindertehuis in lockdown. Medicijnen en vitaminen. 

Nieuws uit Kalimantan  


