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NIEUWSBRIEF 2019-2        13 september 2019 
 
 

 
 
 
Tijdens een werkbezoek In 2003 kon ik met eigen ogen zien dat Peutjut nagenoeg volledig 
was gerestaureerd. Ik dacht in een gespreid bed terecht te komen. Maar de Tsunami van 
december 2004 verwoestte in een paar minuten de 28 jaar van noeste inspanningen en 
offers van voorgaande besturen en donateurs. Wij hebben ons geen tijd gegund om uit te 
huilen en zijn meteen begonnen met het opnieuw redden van Peutjut, zoals onze 
voorgangers dat vóór ons hebben gedaan. Nu 15 jaar na die allesverwoestende ramp staat 
Peutjut er weer representatief en grotendeels gerestaureerd bij. Zonder uw nimmer aflatende 
steun zou dit onmogelijk zijn geweest.   
Met respect en dankbaarheid noem ik wijlen drs. Rusdi Sufi, die letterlijk en figuurlijk, mij en 
ons de weg heeft gewezen in Atjeh. Veel dank ben ik ook verschuldigd aan mijn 
medebestuursleden voor hun collegiaal meedenken en meebesturen en aan Marion 
Rhemrev voor haar onbaatzuchtig beheer van ons secretariaat. 
Tijdens de a.s. Donateursdag van zondag 27 oktober a.s. waarvoor ik u van harte uitnodig 
en velen van u hoop te begroeten, zal ik het voorzitterschap overdragen aan Richard 
Rhemrev. Dit is daarom mijn laatste “Van de voorzitter”. Het is 20 jaar mooi en dankbaar 
geweest om de stichting en haar doelstellingen te dienen. Tabeh, het ga U allen goed. 
 
Robbert Jan Nix 
Voorzitter 

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 
 
Geachte Donateurs, 20 jaar geleden werd 
ik aangezocht om zitting te nemen in het 
bestuur van onze stichting. Het gegeven 
dat ik een zoon van een voormalig officier 
van het roemruchte Korps Marechaussee 
van Atjeh was en geboren ben in Atjeh, 
zullen naast verwachte bestuurlijke 
kwaliteiten een rol hebben gespeeld. 
Destijds bestond het bestuur grotendeels 
uit een oudere generatie voormalige 
officieren van het KNIL, die na hun 
pensionering als officier van de Koninklijke 
Landmacht zowel mijn vader als mijn 
persoon kenden. Na een inwerkperiode 
van een jaar als bestuurslid zonder 
portefeuille, gevolgd door een paar jaren 
als secretaris, werd ik in oktober 2004 
voorgedragen en aangesteld als voorzitter. 
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Donateursdag 2019 

 

Datum: Zondag 27 oktober 2019 

Locatie: Kumpulan, Landgoed Bronbeek, Velperweg 147 te Arnhem 

Programma: Vanaf 10.30 uur  Ontvangst met koffie/thee/spekkoek 

  11.00 - 12.30 uur  Overdracht voorzitterschap 

     Inhoudelijk onderwerp betreffende Aceh 

     Vooruitblik op werkbezoek en plannen voor komend jaar 

     Stand van zaken financiën 

  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 2019” cq contant bij aanvang donateursdag. 

 
 
Jaarverslag 2019 
 
Ons Jaarverslag 2019 staat inmiddels op onze website www.peutjut-fonds.nl. Ons 
jaarverslag is een samenvatting van de informatie die wij u in het afgelopen jaar reeds door 
middel van onze drie nieuwsbrieven en op de donateursdag hebben verstrekt. 
 
 
Actuele zaken m.b.t. de Erebegraafplaats Peutjut 
 

 
 

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 afgelopen periode 
is regulier onderhoud 
uitgevoerd op de 
Erebegraafplaats Peutjut. 
Onze tuinman/beheerder 
Amri heeft er zijn handen 
vol aan om zijn deel bij te 
houden (zie foto).  

Ook de gemeente Banda 
Aceh heeft zorggedragen 
voor het onderhoud van 
het deel van Peutjut waar 
zij zich verantwoordelijk 
voor hebben gesteld. 
 


