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___________________________________________________________________ 

NIEUWSBRIEF 2018-2  18 september 2018 

 

Donateursdag 2018 

Datum: Zondag 18 november 2018 

Plaats:  Kumpulan, Landgoed Bronbeek, Velperweg 147 te Arnhem 

Programma: 

Vanaf 10.30 uur Ontvangst met koffie/thee/spekkoek 

11.00 – 12.30 uur Informatieverstrekking, o.a. verslag werkbezoek aan Aceh 

12.30 – 13.00 uur Aperitief en informeel samenzijn 

13.00 uur  Traditioneel Indisch buffet 

Aanmelding: per email aan info@peutjut-fonds.nl cq telefonisch 0313 – 477091. 
Kosten:  € 25 per persoon (voor drankjes en maaltijd).  

Bij aanmelding gaarne overmaken op IBAN NL31 INGB 0003 5646 00 t.n.v. Stichting 
Peutjut-Fonds o.v.v. “Deelname Donateursdag 2018” cq contant bij aanvang donateursdag. 

Stichting Peutjut-Fonds 
De Bogaert 19 – 6983 HE Doesburg 

Telefoon 0313 - 477091 
Email: info@peutjut-fonds.nl 

Website: www.peutjut-fonds.nl 
IBAN: NL31 ING 0003 5646 00 

Van de voorzitter 

Het is mij een genoegen om u hierbij onze tweede 
nieuwsbrief van 2018 te kunnen aanbieden.  

Gaarne nodig ik u met deze nieuwsbrief uit om onze 
jaarlijkse donateursdag op zondag 18 november a.s. 
te komen bijwonen. Verderop leest u hier meer over 
en staat vermeld hoe u zich kunt aanmelden.  

Eind oktober ben ik voornemens om weer een 
werkbezoek te brengen aan Aceh. Tijdens de 
donateursdag zal ik daarover verslag doen. 

Tot mijn grote vreugde kan ik u melden dat onze 
lokale vertegenwoordiger in Aceh drs. Rusdi Sufi 
een hoge onderscheiding heeft gekregen. Meer 
hierover op pagina 2. En natuurlijk melden wij ook 
actueel nieuws over het onderhoud van Peutjut. 

Robbert Jan Nix, voorzitter. 
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Hoogste culturele Acehse onderscheiding voor drs. Rusdi Sufi 
 
Onze al vele jaren zeer toegewijde lokale vertegenwoordiger, drs. Rusdi Sufi, mocht recent 
de hoogste Acehse culturele onderscheiding ontvangen, de zgn. Meukuta Alam, een gouden 
draagspeld. Rusdi Sufi kreeg deze onderscheiding overhandigd door de waarnemend 
gouverneur, ir. Nova Iriansyah M.T., tijdens de Culturele Aceh Week. 
 

 
 
 
Actuele zaken m.b.t. de Erebegraafplaats Peutjut 
 

 
En natuurlijk werd in de afgelopen maanden ook regulier onderhoud uitgevoerd op Peutjut, 
zowel door onze eigen onderhoudsmedewerker Amri, als door de gemeente Banda Aceh. 
 

Tot slot 
Wanneer u deze nieuwsbrief nog per post heeft ontvangen, dan beschikken wij (nog) niet 
over uw evt. email adres. Indien u echter wel over een email adres beschikt, wilt u dit dan 
aan ons doorgeven door een mail te sturen naar peutjutfonds@upcmail.nl. Dan krijgt ook u in 
het vervolg onze informatie per email.  

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

Wij prijzen ons gelukkig dat in de 
eerste helft van dit jaar de Acehse 
organisatie die belast is met de 
instandhouding van cultureel erfgoed, 
de Balai Pelestrian Cagar Budaya 
Banda Aceh (BPCB-BA) wederom een 
deel van de graven op Peutjut heeft 
onderhouden cq gerestaureerd (zie 
foto). In de tweede helft van dit jaar zal 
ook onze stichting weer aanvullende 
restauraties uitvoeren dankzij de extra 
subsidie van het Prins Bernhard 
Cultuurfonds en de extra giften van de 
Stichting Tuurlijk, de Sregez Stichting 
en andere donaties.  
 


