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___________________________________________________________________ 
 
 
NIEUWSBRIEF 2017-1         14 december 2017 
 
 

 
 

INDIEN U OVER EEN EMAIL ADRES BESCHIKT, WILT U DIT DAN AAN ONS 
DOORGEVEN DOOR EEN EMAIL TE STUREN AAN peutjutfonds@upcmail.nl.  

Donateurs die (nog) niet over een email adres beschikken, blijven onze nieuwsbrieven per 
post toegestuurd ontvangen. 

 
Samenstelling bestuur 
 
Voorzitter  Luitenant-kolonel b.d. R.J. Nix 
Vicevoorzitter  Kolonel b.d. C.J. Kool, MSc. 
Secretaris  Luitenant-kolonel (R) b.d. R.W.V. Rhemrev 
Penningmeester Eerste luitenant J.L.T. Warmoeskerken 
Lid   Drs. A. Stolwijk 
Functioneel lid Commandant KTOMM Bronbeek 
 
Administratie  Mevrouw M. Rhemrev - Klinke 
 
Locale vertegenwoordiging in Banda Aceh, Indonesië Drs. Rusdi Sufi 
        Mr. Salya Rusdi (Adek) 
 
Verslag donateursdag 
 
Op zondag 29 oktober 2017 werd in de Kumpulan op het Landgoed Bronbeek te Arnhem 
onze jaarlijkse donateursdag gehouden. Zo’n kleine 50 donateurs woonden deze dag bij. 

Stichting Peutjut - Fonds 
 De Bogaert 19 – 6983 HE  Doesburg 

Telefoon: 0313 - 477091 
Email: peutjutfonds@upcmail.nl 
IBAN: NL31 INGB 0003 5646 00  

 
Peutjut-Fonds 

Van de voorzitter 
 
Het is mij een genoegen om u hierbij onze allereerste 
nieuwsbrief aan te bieden. U krijgt vanaf nu tenminste 
tweemaal per jaar een nieuwsbrief met daarin actueel 
nieuws over onze stichting en over de Erebegraafplaats 
Peutjut. Ik wens u veel leesplezier toe. 
 

Ook wij gaan zoveel mogelijk digitaal !! 
 

Bekijk onze vernieuwde website op www.peutjut-fonds.nl 
 
M.i.v. komend jaar zullen wij u ons jaarverslag en de 
nieuwsbrieven, indien mogelijk, digitaal per email doen 
toekomen. 
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Natuurlijk werd ook deze donateursdag afgesloten met een gezellig samenzijn en een 
traditioneel Indisch buffet in de Kumpulan. 

 

Nieuwe donateurs 
 
Uit donaties betalen wij: beheer en onderhoud van de Erebegraafplaats Peutjut, 
organisatiekosten, jaarverslag, nieuwsbrieven, (reservering) werkbezoek en onvoorzien. In 
de afgelopen jaren is ons donateursbestand helaas zodanig afgenomen dat wij nu geld tekort 
komen om onze vaste kosten te dekken. Tijdens de donateursdag hebben wij daarom een 
dringende oproep aan onze donateurs gedaan om in hun directe omgeving nieuwe 
donateurs te werven. De eerste nieuwe donateurs hebben zich gelukkig reeds gemeld.  
 
 

HELPT  U  OOK  MEE  OM  NIEUWE  DONATEURS  TE  WERVEN ? 
 
 

 
 

Tot slot 
 

Wij  wensen  u  en  de  uwen  Fijne  Kerstdagen  en  een  Gezond  2018  toe. 
 

Onze voorzitter Robbert Jan Nix en 
secretaris Richard Rhemrev hebben de extra 
restauraties toegelicht die wij, met name 
dankzij het Prins Bernhard Cultuurfonds en 
de Stichting Tuurlijk, in de afgelopen twee 
jaar op Peutjut konden uitvoeren. Tevens 
deden zij verslag van hun werkbezoek aan 
Aceh eind 2016. 

Daarna hielden vicevoorzitter Charles Kool 
en penningmeester Jan Warmoeskerken 
een korte voordracht over ons (financieel) 
beleid. Zij gaven een overzicht van de 
ontwikkelingen in de afgelopen jaren en 
lichtten ons toekomstig beleid toe. 
 

Fondsenwerving 
 
GOED NIEUWS:  
 
Van het Prins Bernhard Cultuurfonds 
(mede mogelijk gemaakt door het Alida 
Wilhelmina Fonds) hebben wij voor de 
extra restauraties die wij in 2018-2019 
naast regulier beheer en onderhoud 
samen met Indonesië op Peutjut willen 
uitvoeren deze maand €10.000  extra 
subsidie toegezegd gekregen!  
 


