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NIEUWSBRIEF 2018-3         10 december 2018 
 
 

 
 

Donateurs die over een email adres beschikken en dit aan ons hebben doorgegeven, krijgen 
deze nieuwsbrief digitaal per mail.  

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

 
Verslag van het werkbezoek van de voorzitter aan Aceh en Peutjut in oktober jl. 
Het vorige werkbezoek was twee jaar geleden. In de tussentijd hebben onze lokale 
vertegenwoordigers, vader en zoon Rusdi, onze belangen in Aceh prima behartigd. 
Zo had met name Salya Rusdi (Adek) in de afgelopen periode de te restaureren graven 
geïnventariseerd, met Acehse instanties overlegd, aannemers benaderd en de uitvoering 
van de eerste tranche restauraties begeleid. Tijdens zijn werkbezoek heeft de voorzitter 
e.e.a. gecontroleerd en afspraken gemaakt voor vervolgrestauraties.  
Ook stond dit werkbezoek in het teken van het onderhouden van contacten met Acehse 
autoriteiten en het bestendigen van onze afspraken om de instandhouding van Peutjut als 
een gezamenlijke verantwoordelijkheid te zien. Met genoegen constateerde de voorzitter dat 
BPCA-BA, de Indonesische organisatie verantwoordelijk voor de instandhouding van 
monumenten, waar ook Sayya Rusdi werkt, uit eigen middelen 93 graven had gerestaureerd. 
Met culturele Acehse instanties werd verder overlegd op welke wijze onze stichting hun 
werkzaamheden zou kunnen ondersteunen. Bijzonder was ook dat Directeur Indonesië van 
de Nederlandse Oorlogsgravenstichting, de heer Van de Rijdt, tegelijkertijd Peutjut bezocht 

Stichting Peutjut-Fonds 
 

 De Bogaert 19 – 6983 HE Doesburg 
Telefoon 0313 - 477091 

Email: info@peutjut-fonds.nl 
Website: www.peutjut-fonds.nl 
IBAN: NL31 INGB 0003 5646 00  

 
Peutjut-Fonds 

Van de voorzitter 
 
Het is mij een genoegen om u hierbij onze derde en laatste 
nieuwsbrief van 2018 aan te bieden. 
 
In deze nieuwsbrief doe ik verslag van mijn werkbezoek aan 
Peutjut in oktober jl., zoals ik dit ook tijdens onze recente 
donateursdag heb toegelicht. 
 
Tijdens deze donateursdag heb ik ook bekend gemaakt dat  
ik komend jaar het voorzitterschap van de stichting ga 
overdragen aan onze huidige secretaris, Richard Rhemrev. 
De continuïteit van ons beleid wordt daarmee gewaarborgd.  
 
Ik wens u ook met deze nieuwsbrief weer veel leesplezier 
toe. 
 
Robbert Jan Nix. 
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en onze voorzitter daardoor met hem van gedachten kon wisselen, e.e.a. tot wederzijds 
voordeel. 

 

 
 
 
 

Verslag donateursdag 
Op zondag 18 november 2018 werd in de Kumpulan op het Landgoed Bronbeek te Arnhem 
onze jaarlijkse donateursdag gehouden. Zo’n kleine 40 donateurs waren aanwezig. 
 

 
 

 
 
 
Tot slot wenst het bestuur u Fijne Kerstdagen en een Gezond 2019 toe! 

De voorzitter deed uitgebreid verslag 
van zijn recente werkbezoek. 

Ook stond hij stil bij de komende 
wisseling van het voorzitterschap.  

Ten slotte gaf hij samen met de 
secretaris inzicht in onze financiën. 
Mede dankzij uw donaties en 
ontvangen extra giften en subsidies, 
zien deze er goed uit. 

Natuurlijk werd de donateursdag 
afgesloten met een gezellig 
samenzijn en een traditioneel Indisch 
buffet. 
 

Plannen voor 2019 
Naast regulier beheer en onderhoud van 
Peutjut zullen wij ook in 2019 extra 
ontvangen giften en subsidies aanwenden 
voor restauraties en groot onderhoud. Dit in 
nauw overleg met de Acehse autoriteiten. 
Steun aan het Acehse documentatie 
centrum en de organisatie  BPNB Aceh 
v.w.b. de overdracht van culturele kennis 
wordt voortgezet. 
En wij blijven ons inspannen om nieuwe 
donateurs en subsidies te verwerven.   

Rechts op de foto inspecteert de 
voorzitter recent gerestaureerde 
graven. Het Prins Bernhard 
Cultuurfonds heeft voor 2018-2019 
€10.000 subsidie toegezegd. De helft 
daarvan hebben wij dit jaar besteed, de 
tweede helft wordt komend jaar 
besteed. Samen met andere subsidies 
die wij mochten ontvangen, zoals die 
van de Stichting Tuurlijk, 
konden/kunnen wij naast het uitvoeren 
van regulier beheer en onderhoud 
tevens een substantieel aantal graven 
restaureren, dan wel een extra grote 
onderhoudsbeurt geven. 
 


