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NIEUWSBRIEF 2019-1        10 juni 2019 
 
 

 
 

Donaties, schenkingen en legaten 

 

Elk jaar, in de eerste helft van het jaar, vragen wij onze donateurs om de activiteiten van 
onze stichting financieel te ondersteunen. Kunnen wij ook dit jaar weer op u rekenen? U kunt 
uw donatie overmaken op IBAN NL31 INGB 0003 5646 00 t.n.v. Stichting Peutjut-Fonds 
onder vermelding van “Donatie 2019”. Een aantal van u heeft dit jaar reeds een donatie 
overgemaakt. Onze hartelijke dank daarvoor. Alleen met een solide donateursbestand 
kunnen wij een goed beheer en onderhoud van de Erebegraafplaats Peutjut garanderen. 

Onze stichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en daarom mag u giften aan 
de stichting van uw belastbaar inkomen aftrekken. Een periodieke gift (voor tenminste een 
periode van vijf jaar) zelfs zonder drempel. 

Ook recent mocht onze stichting weer een legaat ontvangen. Wij zijn die donateurs die 
hebben aangegeven dat na hun overlijden een schenking aan onze stichting mag worden 
gedaan, daarvoor zeer erkentelijk. 

Mocht u vragen hebben over donaties, schenkingen en legaten, schroom dan niet om 
contact op te nemen met onze penningmeester Jan Warmoeskerken, mobiel: 06 - 50264018, 
of mailen naar penningmeester@peutjut-fonds.nl. 

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 

Van de voorzitter 
 
Het is mij een genoegen om u hierbij onze eerste 
nieuwsbrief van 2019 aan te bieden.  
 
Mede dankzij uw donaties waren wij afgelopen jaar 
in staat om de Erebegraafplaats Peutjut in stand te 
houden. Ook dit jaar doen wij weer een beroep op u.  
 
Verder treft u in deze nieuwsbrief informatie aan 
over het onderhoud van Peutjut en over de 
voortvarende wijze waarop Salya Rusdi (Adek) als 
onze nieuwe lokale vertegenwoordiger in Aceh de 
taken van zijn overleden vader Rusdi Sufi heeft 
overgenomen. 
 
Onze jaarlijkse donateursdag gaat plaatsvinden op 
zondag 27 oktober a.s. U kunt de datum alvast 
reserveren in uw agenda. Nadere informatie over 
deze dag volgt in onze nieuwsbrief in september. 
 
Robbert Jan Nix, voorzitter. 
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Actuele zaken m.b.t. de Erebegraafplaats Peutjut 
 
Na het overlijden van onze gewaardeerde lokale vertegenwoordiger drs. Rusdi Sufi in 
november van het afgelopen jaar, waarover wij u met een extra In Memoriam en op onze 
website www.peutjut-fonds.nl hebben geïnformeerd, heeft gelukkig zijn zoon, mr. Salya 
Rusdi (Adek) zich definitief bereid verklaard om als onze nieuwe lokale vertegenwoordiger in 
de voetsporen van zijn vader te treden. In de afgelopen jaren had Adek bij het afnemen van 
de krachten van zijn vader reeds een groot deel van zijn taken overgenomen. 
 

 
 

De samenwerking met de Indonesische/Acehse autoriteiten krijgt dan ook steeds meer vorm. 
Zo worden extra restauraties in nauw overleg door zowel de Indonesische Monumenten 
organisatie als door onze stichting uitgevoerd. En ook het reguliere onderhoud wordt 
gemeenschappelijk uitgevoerd, onze beheerder/onderhoudsmedewerker Amri draagt zorg 
voor het onderhoud van de entree en het linkerdeel van Peutjut, de gemeente Banda Aceh 
onderhoudt het rechterdeel van Peutjut. Onderstaande foto’s geven een indruk van recente 
werkzaamheden op Peutjut: Links de uitvoering van extra grafrestauraties, op de middelste 
foto is onze onderhoudsman Amri aan het werk en op de rechter foto voeren medewerkers 
van de gemeente Banda Aceh hun periodieke grasmaai-werkzaamheden uit. 

 
 

 
 
 
Tot slot 
Kreeg u deze nieuwsbrief nog per post, maar beschikt u wel over een email adres, wilt u dit 
dan aan ons doorgeven door een mail te sturen aan peutjutfonds@upcmail.nl. Dan krijgt ook 
u in het vervolg onze informatie per email. Donateurs die (nog) niet over een email adres 
beschikken, blijven natuurlijk onze nieuwsbrieven per post toegestuurd krijgen. 

In de eerste helft van dit jaar heeft 
Adek (midden op de foto) inmiddels op 
uitstekende wijze leidinggegeven aan 
het tweede deel van de restauraties die 
ten laste van de subsidie van het Prins 
Bernhard Cultuurfonds zijn uitgevoerd. 
Ook de heer Adhi (rechts op de foto) 
van BPCB-BA, de Indonesische 
Monumentenorganisatie, is daarbij 
nauw betrokken geweest. Wij zijn heel 
blij dat ook de nieuwe generatie in 
Aceh, Peutjut als historisch erfgoed ziet 
en dat zij zich inzetten voor het behoud 
ervan. 
 


