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Van de voorzitter
De huidige corona-crisis is een moeilijke tijd voor ons
allemaal. Pas vooral goed op uzelf. Uw bestuur zet
onze werkzaamheden zo goed mogelijk voort,
bijvoorbeeld met deze nieuwsbrief.
Allereerst staan wij hierin in een In Memoriam stil bij
het overlijden van ons ere-lid Guus Hes op 11 april jl.
Vervolgens stellen wij u op de hoogte van de recente
ontwikkelingen betreffende Peutjut.
De corona-crisis heeft ons na rijp beraad doen
besluiten om dit jaar geen donateursdag te
organiseren. Dit was geen gemakkelijk besluit,
immers voor u allen is het elk jaar een moment van
weerzien en direct contact met ons. Zolang er echter
nog geen vaccin is, kunnen en willen wij geen risico’s
laten ontstaan.
Wel doen wij ook dit jaar graag weer een beroep op u om met een donatie Peutjut te blijven
ondersteunen. We hebben uw steun nodig om Peutjut en onze plannen voor de nabije
toekomst te kunnen verwezenlijken.
Richard Rhemrev
In memoriam kolonel b.d. drs. Guus Hes (1936 – 2020)
Officier in de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden
Op 11 april jl. is ons ere-bestuurslid drs. Guus Hes
overleden. Guus was ruim 30 jaar penningmeester/
bestuurslid van onze Stichting Peutjut-Fonds, van 1983 tot
2015. Onze gedachten gaan uit naar zijn echtgenote Truus,
en naar zijn kinderen en kleinkinderen. Afscheid nemen is
op zich al zwaar, maar door de huidige corona-beperkingen
is dit nu bijna ondraagbaar.
Guus heeft heel veel betekend voor onze stichting. In 1983
trad hij als penningmeester tot ons bestuur toe en zou die
functie tot 2011 vervullen, waarna hij nog tot 2015 aanbleef
als algemeen bestuurslid.
Guus heeft als penningmeester inhoud gegeven aan het
financiële beleid van de stichting. Hij heeft zich ingezet voor
fondsenwerving, niet alleen bij onze donateurs, maar ook bij
de autoriteiten in Indonesië en bij culturele stichtingen en
instellingen in Nederland. Nauwgezet heeft hij onze financiën beheert. Natuurgeweld heeft
diverse malen enorme verwoestingen aangericht op de Erebegraafplaats Peutjut. Dankzij het
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gezonde financiële beleid van onze penningmeester kon onze stichting een aantal keren
Peutjut restaureren en de Erebegraafplaats onderhouden.
Na een bestuurslidmaatschap van ruim 30 jaar is Guus in 2015 teruggetreden. Vanwege zijn
grote verdienste voor onze stichting werd Guus tot ere-lid van het bestuur benoemd en heeft
hij het bestuur nog geruime tijd geadviseerd.
Guus mocht 83 jaar worden. Hij blijft in onze herinnering als een betrokken, consciëntieus en
aimabel ere-lid, maar bovenal als een dierbare vriend. Dat hij moge rusten in vrede.
Recente ontwikkelingen
Noodzakelijkerwijs vergadert uw bestuur in deze corona tijd d.m.v. een videoconferentie (zie
foto). In het begin was dit wel even wennen,
vooral om elkaar te laten uitpraten. Op deze
manier zijn wij echter wel in staat om onze
werkzaamheden voort te zetten. Ook in
Aceh zijn er op dit moment beperkingen,
maar ook onze lokale vertegenwoordiger
Salya Rusdi (Adek) en het
onderhoudspersoneel zetten, op gepaste
afstand van elkaar, hun werkzaamheden op
Peutjut voort.
Onze vertegenwoordiger Adek hebben wij
verzocht om een plan te maken welke
graven dit jaar voor restauratie in aanmerking komen. Wij streven ernaar om elk jaar een
ander deel van Peutjut extra onder handen te nemen. Dit in nauw overleg met de
Indonesische monumentenorganisatie die ook jaarlijks een aantal graven restaureert.
Samenwerking met kampong Sukaramai
Na jaren veel over elkaar praten en weinig van
elkaar weten of zelfs begrijpen, slaagden we er
in het vorige werkbezoek in om rechtstreeks met
de leiding van Kampong Sukaramai (voorheen
bekend als Blower), de kampong die grenst aan
de begraafplaats, in gesprek te gaan. Een
belangrijke conclusie was dat samenwerking
uiteindelijk ons beider belang kan dienen, een
tevreden buur is immers altijd beter dan een
verre vriend. In die gesprekken kwamen we op
de gedachte om twee personen van deze
kampong in te zetten voor het onderhoud van
Peutjut. Financiering komt vanuit de provincie
Aceh. Samen met Adek is er een functieprofiel
opgesteld en zijn op basis daarvan twee man
aangetrokken. Inmiddels zijn beide mannen
Onze man in Banda Aceh, Salya Rusdi (Adek)
begonnen met inwerken. Adek is daarbij degene
die samen met onze beheerder Amri bekijkt hoe hun inzet verder kan worden bepaald. We
zijn hoopvol gestemd over deze samenwerking.
Donaties
Mogen wij ook dit jaar weer op uw financiële steun rekenen? U kunt uw donatie overmaken
op IBAN NL31 INGB 0003 5646 00 t.n.v. Stichting Peutjut-Fonds onder vermelding van
“Donatie 2020”. Onze hartelijke dank daarvoor.

Pas goed op uzelf, blijf gezond!
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