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Jaarverslag Stichting Peutjut-Fonds 2021
Voorwoord
Dit Jaarverslag 2021 van de Stichting Peutjut-Fonds (SPF) geeft inzicht in de samenstelling
van het bestuur, de doelstelling van de stichting en de wijze waarop de doelstellingen in
2021 werden ingevuld. E.e.a. gebaseerd op de in 2014 door het bestuur vastgestelde
Beleidsvisie “Op weg naar 2025”.
Het jaarverslag wordt op onze website www.peutjut-fonds.nl geplaatst.
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
De SPF was ook in 2021 een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) onder
Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Registratienummer (RSIN) 816736868. De
status ANBI maakte het mogelijk dat giften aan de SPF voor 100% als belasting aftrekbaar
kunnen worden opgevoerd. Periodieke giften zelfs zonder drempel.
Met plaatsing van de beleidsvisie en de jaarverslagen van de afgelopen vijf jaar, inbegrepen
de betreffende jaarrekeningen, op de website van de stichting (www.peutjut-fonds.nl) wordt
invulling gegeven aan de ANBI-verplichtingen.
Samenstelling bestuur per 1 januari 2021
Voorzitter
Vicevoorzitter
Secretaris
Penningmeester
Functioneel lid

Luitenant-kolonel (R) b.d. R.W.V. Rhemrev
Kolonel b.d. C.J. Kool, MSc.
Vacant
Eerste luitenant b.d. J.L.T. Warmoeskerken
Commandant Koninklijk Tehuis voor Oud-Militairen
en Museum Bronbeek

Website

Drs. A. Stolwijk

Vertegenwoordiger in Banda Aceh, Indonesië

Mr. Salya Rusdi (Adek)

Administratieve ondersteuning

Mevrouw M. Rhemrev – Klinke

Het bestuur heeft in 2021 vergaderd op 21 januari 1 juli en 23 december. Vanwege de
corona beperkingen vond de eerste vergaderingen online plaats. D.m.v. een emailwisseling
werd op 17 juni 2021 werd het Jaarverslag 2020 vastgesteld en vervolgens op onze website
gepubliceerd. Verder werden tijdens deze vergaderingen de lopende zaken besproken. Ons
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Jaarplan 2022 werd tijdens de bestuursvergadering van 23 december 2021 vastgesteld,
inbegrepen de bijbehorende begroting.
Corona
De corona pandemie met alle daarmee verband houdende beperkingen heeft helaas ook in
2021 zijn weerslag op de stichting en haar werkzaamheden gehad. Desalniettemin is de
stichting haar taken naar vermogen blijven uitvoeren. Helaas kon vanwege de coronabeperkingen ook dit jaar geen Donateursdag worden georganiseerd.
Vrijwilligers en beloningsbeleid
Het bestuur bestond uit vrijwilligers. De stichting kende geen financiële beloningen voor
bestuurders en vrijwilligers.
Doelstelling SPF
De stichting stelde zich dit jaar, conform haar statuten ten doel:
-

De restauratie en het onderhoud van de Erebegraafplaats “Peutjut” te Banda
Aceh, Indonesië.
De bevordering van de studie van de historie, de talen en de cultuur van Atjeh en
de verspreiding van de kennis over deze onderwerpen.

Deze twee doelstellingen werden als volgt gerealiseerd:
Beheer en onderhoud Erebegraafplaats Peutjut (eerste doelstelling).
Geheel 2021 betaalden wij een lokale vertegenwoordiger en een inwonend beheerder
(inbegrepen jaarbonussen).
Onze lokale vertegenwoordiger was voor de SPF het primaire aanspreekpunt in Aceh. Hij
onderhield onze contacten met Indonesische/Acehse instanties. Prioriteit lag bij het
betrekken van de monumentenorganisatie Balai Pelestrian Cagar Budaya (Banda Aceh),
afgekort BPCB(-BA), de Provincie Aceh en de Gemeente Banda Aceh bij de instandhouding
van Peutjut. Verder gaf onze lokale vertegenwoordiger in voorkomend geval namens de SPF
opdrachten aan lokale aannemers, beheerde hij onze lokale kas en stuurde hij onze
beheerder aan.
Onze beheerder onderhield het linkerdeel van Peutjut en ontving en begeleidde bezoekers.
De Gemeente Banda Aceh onderhield het rechterdeel van Peutjut. Het personeel dat dit
uitvoerde, kreeg een lunchvergoeding.
De Provincie Banda Aceh is gevraagd om infrastructurele (onderhouds) werkzaamheden op
Peutjut uit te voeren. Dit betreffen werkzaamheden o.a. aan de toegangsweg, de afwatering
van het Ereveld en de paden op Peutjut. Voor de stichting ligt vanwege beperkte financiële
middelen de prioriteit bij het onderhouden van de Erepoort, de grafmonumenten en de
graven op het centrale deel van Peutjut.
Gedurende het jaar werden door de stichting wederom extra restauratiewerkzaamheden op
Peutjut uitgevoerd samen met de monumentenorganisatie Balai Pelestrian Cagar Budaya
(Banda Aceh), BPCB-BA. Ons deel van de uitgevoerde extra restauratiewerkzaamheden
kwamen met name ten laste van de toegezegde extra subsidie van het Prins Bernhard
Cultuurfonds en de extra donatie van de Stichting Tuurlijk.
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Overleg en samenwerking met het naast de Erebegraafplaats gelegen Tsunami-museum
heeft ertoe geleid dat een voetgangersverbinding is gemaakt tussen de Erebegraafplaats en
het Tsunami museum teneinde wederzijdse bezoeken te stimuleren. Letterlijk en figuurlijk:
“Bruggen bouwen”. Zie foto op de omslag van dit jaarverslag.
Culturele aangelegenheden (tweede doelstelling)
Het proces van herregistratie van Peutjut als Indonesisch Rijksmonument d.z.v. de Dinas
Balai Pelestarian Nilai Budaya Banda Aceh (BPNB-BA) werd gevolgd.
Ook dit jaar werden op verzoek aanvullende documentatie en foto’s beschikbaar gesteld aan
onze vertegenwoordiging in Banda Aceh voor verspreiding in Aceh. Het Pusat Dokumentasi
dan Informasi Aceh (PDIA) en het BPNB-BA werden desgevraagd ook van de door hen
gewenste informatie voorzien voor zover dit door de stichting kon worden gerealiseerd.
Vragen van donateurs en/of andere geïnteresseerden betreffende de koloniale geschiedenis
van Atjeh werden naar vermogen uitgezocht en beantwoord.
Communicatie en website
Gedurende het jaar werden drie nieuwsbrieven uitgegeven: 2021-1, 2021-2 en 2021-3. Deze
drie nieuwsbrieven zijn als bijlage bij dit jaarverslag gevoegd.
De SPF heeft een eigen website: www.peutjut-fonds.nl. De website werd in 2021 periodiek
bijgewerkt, o.a. door plaatsing van de meest recente jaarverslagen van de afgelopen vijf jaar,
onze nieuwsbrieven en overige actuele informatie.
Donateurs
Vanwege de corona beperkingen moesten we helaas ook in 2021, evenals vorig jaar, onze in
het najaar geplande jaarlijkse donateursdag uitstellen. Gelukkig konden we onze donateurs
wel blijven informeren d.m.v. onze nieuwsbrieven.
Gedurende het jaar werd ons bestand aan betalende donateurs actueel gehouden. Waar
nodig werd aan het einde van het jaar een herinnering tot betaling gestuurd. Op 31
december werd de omvang van ons (betalende) donateursbestand vastgesteld op 42
donateurs (in 2020 hadden wij 61 donateurs).
Vanwege de corona beperkingen kon helaas ook minder uitvoering worden gegeven aan
onze plannen om meer reguliere donateurs te werven.
Subsidies
Een aanzet is gemaakt om voor de komende jaren wederom aanvullende subsidies te
verwerven ten behoeve van de uitvoering van extra restauratiewerkzaamheden.
Archief
De voor het afgelopen jaar relevante zaken zijn in het stichtingsarchief opgelegd.
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Jaarrekening
Balans per 31 december 2021 (bedragen zijn in hele euro’s)
Kasmiddelen

Vermogen

Zakelijke rekening
Spaarrekening
Bonus spaarrekening
Kas Aceh

€ 16.333
€ 10.388
€ 29.680
€ 1.147
------------€ 57.548

Totaal

Kapitaal per 01-01-2021
Kapitaalfonds per 01-01-2021

€ 18.008
€ 40.068

Kapitaal per 31-12-2021
Kapitaalfonds per 31-12-2019

€ 17.480
€ 40.068

Afname vermogen in 2021

€

528

€
€
€
€
€
€

3.547
4.733
0
99
1.500
544

Staat van Baten en Lasten 2021
Baten

Lasten

Vaste donaties
Extra donaties
Donateursdag
Legaten
Rente

€
€
€
€
€

Nadelig saldo

€ 2.654
------------€ 10.423

Totaal

2.263
5.506
0
0
13

Beheer en onderhoud
Aanvullende restauraties
Donateursdag
Nieuwsbrieven
Werkbezoek (reservering)
Organisatiekosten

------------€ 10.423

Aantekeningen behorende bij jaarrekening 2021
De balans vertoont een kleine afname van ons vermogen van € 528. Feitelijk hadden we dit
boekjaar echter een beperkt nadelig saldo van € 2.654. Dit wordt veroorzaakt doordat de
reservering werkbezoek ad € 1.500 nog deel uitmaakt van ons vermogen. Het kleine
nadelige saldo werd veroorzaakt doordat we helaas minder reguliere donaties ontvingen en
we aanvullende restauraties t.l.v. het PBCF hebben voorgefinancierd.
Met een (werk)kapitaal van tenminste € 10.000 zijn in elk geval voor het komende jaar de
vergoedingen voor onze lokale vertegenwoordiging en onze beheerder gegarandeerd.
Met ons kapitaalfonds zijn we in staat om in voorkomend geval voorfinanciering van extra
restauraties uit te kunnen voeren. Bovendien garandeert ons kapitaalfonds dat wij ook in de
toekomst evt. schommelingen in onze inkomsten kunnen accommoderen.
Het afgelopen jaar heeft onze Stichting minder donaties ontvangen dan in 2020. Vanuit het
regulier donateursbestand is een bedrag ontvangen van € 2.263 (was € 2.654 in 2020).
Mede door een extra donatie van de Stichting Tuurlijk van € 5.000 en andere extra giften, is
er over 2020 € 5.506 aan extra donaties ontvangen (in 2020 € 5.910).
In 2021 werd ons deel van de extra restauraties uitgevoerd die met name werden bekostigd
ten laste van de extra donatie van de Stichting Tuurlijk.
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Gemiddeld gehanteerde koers van de euro naar de Indonesische Rupiah in 2020 is gesteld
op: 1 € = 16.000 IDR.
Begroting voor 2022 (bedragen zijn in hele euro’s)
Baten

Lasten

Vaste donaties
€
Extra donaties
€
Subsidies t.b.v. restauraties €
Legaten
€
Rente
€
Eigen bijdrage donateursdag €
Totaal

2.500
5.000
5.000
1.000
15
1.000

Beheer en onderhoud Peutjut
Aanvullende restauraties Peutjut*
Reservering voor werkbezoek
Organisatiekosten
Nieuwsbrieven
Donateursdag
Onvoorzien

------------€ 14.515

€ 5.000
€ 5.000
€ 1.500
€
750
€
265
€ 1.000
€ 1.000
------------€ 14.510

*Indien nodig voorfinanciering t.l.v. de eigen reserves.
Kascontrole over het boekjaar 2021
Op 19 mei 2021 heeft de kascontrolecommissie, bestaande uit mevrouw S. van Maanen en
de heer X. Somers als zodanig benoemd door het bestuur, de Jaarrekening 2021 aan een
onderzoek onderworpen.
De kascontrolecommissie heeft geconstateerd dat:
• Er een deugdelijke begroting voor het boekjaar 2021 was opgemaakt en het bestuur
zich bij de uitvoering van haar beleid heeft gehouden aan de kaders van haar
begroting;
• De penningmeester op nauwgezette wijze boek heeft gehouden, waarbij alle uitgaven
met nota’s werden verantwoord in een overzichtelijke administratie;
• Van de donateursinkomsten een deugdelijke administratie werd bijgehouden;
• Onze vertegenwoordiger in Banda Aceh, de heer Salya Rusdi (Adek) op nauwgezette
wijze de boekhouding over het boekjaar 2021 van onze kas in Aceh heeft
bijgehouden en per 31 december heeft afgesloten;
• Voor het komende boekjaar 2022 een deugdelijke begroting werd opgemaakt.
De jaarrekening gaf een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het
vermogen van de stichting op 31 december 2021, alsmede de baten en lasten over het
boekjaar 2021. De kascontrolecommissie stelt dan ook aan het bestuur voor om de
penningmeester acquit en décharge te verlenen met betrekking tot de jaarrekening 2021.

(Getekend)

S. van Maanen

X. Somers
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Dit Jaarverslag van de Stichting Peutjut-Fonds over 2021, inbegrepen de Jaarrekening over
het boekjaar 2020, werd door het bestuur vastgesteld tijdens een emailwisseling op 05 juni
2022 en conform wettelijke eisen ondertekend door alle bij de Kamer van Koophandel
geregistreerde bestuursleden, te weten:

(Getekend)

R.W.V. Rhemrev
Voorzitter

C.J. Kool
Vicevoorzitter/waarnemend secretaris

J.L.T. Warmoeskerken
Penningmeester

Bijlagen:

Nieuwsbrief 2021-1 d.d. 30 mei 2021
Nieuwsbrief 2021-2 d.d. 20 september 2021
Nieuwsbrief 2021-3 d.d. 16 december 2021
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NIEUWSBRIEF 2021-1

30 mei 2021

Van de voorzitter
Velen van ons zijn inmiddels al gevaccineerd
tegen Covid-19 waarmee de kans op besmetting
klein is geworden. Gelukkig nemen de laatste
weken de opnames in onze ziekenhuizen af. De
beperkingen in onze sociale contacten die
helaas lange tijd noodzakelijk waren, worden
langzaam maar zeker opgeheven. Wij hebben
goede hoop dat wij daarom in het najaar weer
een donateursdag kunnen houden waarbij we
samen met u willen kijken naar het lopende
onderzoek Meerjarenonderzoek Dekolonisatie.
Intussen zetten wij het beheer en onderhoud van
Peutjut onverminderd voort. Ook dit jaar doen we
daarom weer een beroep op u om met een
donatie Peutjut te blijven ondersteunen. We
hebben uw steun hard nodig!
Richard Rhemrev
Beheer en onderhoud
Het onderhoud van de Erebegraafplaats
Peutjut wordt gedurende het jaar
uitgevoerd door onze (inwonende) lokale
onderhoudsman Amri (links), periodiek
bijgestaan door onderhoudspersoneel
van de gemeente Banda Aceh. Onze
lokale vertegenwoordiger Salya Rusdi
(Adek), rechts op de foto, controleert
regelmatig de uitvoering van de
werkzaamheden.
Dankzij extra donaties die wij hebben
ontvangen, kunnen wij ook dit jaar weer
aanvullende restauraties uitvoeren. Wij
hebben onze lokale vertegenwoordiger
gevraagd om in samenspraak met de heer Adhi van de Indonesische
monumentenorganisatie met een voorstel te komen welke graven dit jaar het beste extra
kunnen worden opgeknapt. Tijdens het werkbezoek van onze voorzitter in het najaar van
2019 was daartoe op hoofdlijnen reeds een meerjarenplan opgesteld.
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Donateursdag
Noteert u alvast de datum in uw agenda voor onze geplande donateursdag op zondag 10
oktober 2021 in de Kumpulan op Landgoed Bronbeek te Arnhem.
We worden de laatste tijd
steeds vaker
geconfronteerd met
berichten over de
dekolonisatie van
Nederlands-Indië. Een
periode die nog steeds tot
de verbeelding spreekt
maar waarvan niet
iedereen precies (meer)
weet hoe het “ook al weer
zat”. Er loopt een landelijk
Meerjarenonderzoek
Dekolonisatie dat in
februari 2022 met een
onderzoeksresultaat
komt.
Er is in toenemende mate ook behoefte genuanceerd naar de periode van de aanwezigheid
van Nederland in Indonesië te kijken. Aan onze stichting is de vraag gesteld om op basis van
onze ervaringen in Aceh daar een bijdrage aan te leveren. Dat hebben we inmiddels gedaan.
De rode draad in onze bijdrage is dat de door de stichting uitgedragen visie om vooruit te
kijken, mét oog voor het verleden, eraan heeft bijgedragen dat de lokale autoriteiten meer en
meer aandacht tonen voor de Erebegraafplaats.
Meest in het oog springend is de manier waarop de voormalige kolonisator door de Acehse
bevolking wordt gezien. Opvallend is de veel gehoorde opmerking: het verleden is het
verleden en we kunnen daar niets aan veranderen behalve ervan leren. Maar het heden en
de toekomst zijn nog veel belangrijker. Waarom elkaar blijven aankijken op het verleden,
elkaar alsnog veroordelen, is de heersende opvatting.
Het feit dat de Stichting Peutjut-Fonds “Kerkhof Peutjoet” een aantal malen van de
ondergang heeft gered en dit erfgoed daarmee ook voor de Acehers behouden is gebleven,
heeft ertoe geleid dat de huidige instandhouding van de Erebegraafplaats een gedeelde
verantwoordelijkheid is geworden van zowel de lokale autoriteiten als de stichting.
Het is duidelijk dat de bevolking van Aceh zich richt op de toekomst, met als belangrijkste
kenmerk de historie zonder verdere veroordeling te behouden en gezamenlijk te werken aan
het in stand houden van een Erebegraafplaats, waar ruim 2.200 Nederlandse militairen
begraven liggen, zij aan zij met vele anderen, ongeacht geloof of overtuiging.
Op de komende donateursdag willen we hieraan de nodige aandacht schenken.

Donaties
Mogen wij ook dit jaar weer op uw financiële steun rekenen, zodat wij met uw bijdrage het
reguliere beheer en onderhoud op Peutjut kunnen uitvoeren? U kunt uw donatie overmaken
op IBAN NL31 INGB 0003 5646 00 t.n.v. Stichting Peutjut-Fonds onder vermelding van
“Donatie 2021”. Onze hartelijke dank daarvoor.
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NIEUWSBRIEF 2021-2

20 september 2021

DE GEPLANDE DONATEURSDAG VAN 10 OKTOBER A.S. SCHUIFT DOOR NAAR 2022
Van de voorzitter
Er bereikten ons signalen dat een aantal van onze donateurs
toch nog huiverig zijn om zich in grotere gezelschappen op te
houden, ook al zijn zij inmiddels gevaccineerd tegen Covid-19.
Wij kunnen ons dit heel goed voorstellen. Het bestuur heeft
daarom besloten om het zekere voor het onzekere te nemen en
onze geplande donateursdag van zondag 10 oktober a.s. niet te
laten doorgaan. Wij hopen dat ook u dit een verstandige
beslissing vindt. We duimen dat een donateursdag komend
voorjaar wel weer veilig en onbezorgd mogelijk kan zijn. Wij
zullen hierover in december een besluit nemen en zullen u
daarover in onze volgende nieuwsbrief informeren.
In deze nieuwsbrief besteden we aandacht aan een bijzondere
gebeurtenis in Indonesië: de postume uitreiking van een hoge onderscheiding voor wijlen
Pak Rusdi. Ten slotte brengen we u het goede nieuws dat we met de ontvangen donaties en
extra subsidies dit en komend jaar substantieel onderhoud op Peutjut kunnen blijven plegen.
Rest mij om u een goed najaar toe te wensen in de hoop dat het corona virus ons leven niet
nog meer op z’n kop zal zetten.
Richard Rhemrev.
Postume hoge onderscheiding voor Rusdi Sufi
Wij ontvingen van onze lokale
vertegenwoordiger Salya Rusdi (Adek)
het bericht dat aan wijlen zijn vader, de
ons bekende Rusdi Sufi, postuum een
zeer hoge Indonesische onderscheiding is
toegekend.
Deze prestigieuze onderscheiding, de
“Bintang Jasa Utama, wordt toegekend
aan wetenschappers die zich intensief
hebben beziggehouden met het behoud
van, in dit geval, het Acehs historisch en
cultureel erfgoed.
In eerste instantie werd de Bintang
Budaya Parama Dharma, de hoogste
onderscheiding van de Indonesische staat
voor uitstekende diensten op het gebied
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van cultuur, aangekondigd, maar tijdens de laatste hoorzitting van het presidentiële team,
werd de onderscheiding verhoogd tot “Bintang Jasa Utama”. De twee daarmee gepaard
gaande sterren zijn weliswaar gelijk, maar de "Bintang Jasa Utama" is meer prestigieus
vanwege de buitengewone verdiensten van iemand die excelleert in een bepaald gebied en
daarnaast ook nog van grote betekenis is voor alle inspanningen op het gebied van cultureel
erfgoed in het algemeen.
Piet Rusdi, de jongere broer van
Adek mocht op 12 augustus jl. in
het Staatspaleis in Jakarta, de
postume onderscheiding voor
Rusdi Sufi in ontvangst nemen uit
handen van President Joko
Widodo.
Het bestuur heeft de trotse
familie gefeliciteerd met deze
hoge onderscheiding voor wijlen
Rusdi Sufi. Het geeft ook nog
weer eens aan hoe groot het
belang van het werk van hem
voor Peutjut is geweest, en nog
steeds is.
Beheer en onderhoud van Peutjut
Ondanks de Indonesische corona maatregelen lukt het
gelukkig om met enige aanpassingen Peutjut toch open
te houden, weliswaar voor een verminderd aantal
bezoekers. Ook is men in staat om het dagelijks
onderhoud te blijven uitvoeren. Dankzij uw donaties en
mede dankzij wederom een extra donatie van de
Stichting Tuurlijk kunnen wij ons ook dit jaar weer garant
stellen voor het beheer en ons deel van het onderhoud
dat we samen met de gemeente Banda Aceh uitvoeren.
Ons beleid is erop gericht om daarenboven op Peutjut
vak voor vak extra onderhoud en restauraties te laten
uitvoeren. Consequent zijn we daar nu al een aantal
jaren mee bezig. We doen dit samen met de
Indonesische monumentenorganisatie die ook een deel
van dat extra onderhoud en restauraties voor haar
rekening neemt. Een unieke samenwerking dus. Onze
extra investeringen daarvoor werden de afgelopen jaren
mede mogelijk gemaakt door subsidies van het Prins
Bernhard Cultuurfonds. We prijzen ons gelukkig dat de adviseurs van het Cultuurfonds
zodanig overtuigd zijn dat hier van een unieke samenwerking met Indonesië sprake is, dat
het fonds, mede dankzij het Alida Wilhelmina Fonds, ons nogmaals voor 2021 en 2022 een
extra subsidie heeft toegekend om de consistentie van dit beleid te kunnen verankeren.

In onze vorige nieuwsbrief gaven we reeds aan dat er een landelijk Meerjarenonderzoek
Dekolonisatie loopt dat in februari 2022 met een onderzoeksresultaat komt en dat er in
toenemende mate behoefte bestaat om genuanceerd naar de periode van de aanwezigheid
van Nederland in Indonesië te kijken. Onze huidige samenwerking met de Indonesië, met
name in Aceh, is een schoolvoorbeeld hoe je met elkaar terug kunt kijken op een gedeeld
verleden en gezamenlijk het erfgoed uit die tijd in stand kunt houden.
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NIEUWSBRIEF 2021-3

16 december 2021

Van de voorzitter
V.w.b. de COVID-crisis is het helaas nog steeds een moeilijke tijd voor
ons allemaal. De besmettingen en als gevolg daarvan de ziekenhuis
opnames zijn helaas weer drastisch opgelopen. Aanvullende
beperkende maatregelen waren daardoor helaas onvermijdelijk.
Gelukkig is een derde beschermende boostervaccinatie beschikbaar.
Hoewel in Banda Aceh het virus ook nog steeds rondwaart, konden op
Peutjut, met restricties, gelukkig wel het onderhoud en de nodige
restauraties worden uitgevoerd. Werk dat wij dankzij uw donaties konden laten aanbesteden.
Bijzonder nieuws kan ik u ook melden. Tijdens mijn laatste werkbezoek werd ik “historisch”
uitgedaagd door de directeur van het Tsunami museum. Zij vond dat Nederland vrij eenzijdig
naar onze gezamenlijke geschiedenis keek en nog kijkt. Na het lezen van onze
bezoekersgids, van oud-bestuurder Geerts, kwam zij op haar uitspraak terug, zij heeft niets
dan lof over de manier waarop wij in onze bezoekersgids over onze geschiedenis schrijven.
Een bijzonder compliment! Uiteraard heb ik haar bericht met Gerard Geerts gedeeld.
Richard Rhemrev
Jaarverslag Stichting Peutjut-Fonds 2020

Jaarverslag 2020
van de
STICHTING PEUTJUT-FONDS

Inmiddels hebben wij ook ons Jaarverslag 2020 opgesteld dat u
kunt inzien en downloaden op onze website www.peutjut-fonds.nl
In dit jaarverslag zijn de doelstellingen van de stichting
opgenomen en geven wij aan op welke wijze wij in 2020 invulling
hebben gegeven aan het behalen van deze doelstellingen.
Zo werden naast het reguliere beheer en onderhoud van de
Erebegraafplaats Peutjut aanvullende restauraties uitgevoerd.
Ook treft u in het jaarverslag onze financiële verantwoording over
het boekjaar 2020 aan.

De Bogaert 19 - 6983 HE DOESBURG
Telefoon: 0313 – 477091
Email: info@peutjut-fonds.nl
Website: www.peutjut-fonds.nl

Het jaarverslag is een samenvatting van de informatie die wij u in
de loop van 2020 met onze drie nieuwsbrieven hebben verstrekt.

Beheer en onderhoud van de Erebegraafplaats Peutjut
De contacten die de voorzitter tijdens zijn vorige werkbezoek heeft gelegd met de directeur
van het Tsunami museum, heeft er inmiddels toe geleid dat er een verbinding voor
voetgangers is gemaakt tussen de Erebegraafplaats Peutjut en het Tsunami museum. Wij
verwachten dat bezoekers aan het Tusunami museum hierdoor ook vaker Peutjut zullen

1

bezoeken. Symbolisch zouden we kunnen zeggen dat deze voetgangersverbinding een brug
is tussen twee culturen en een brug tussen heden en verleden. Zie onderstaande foto.

Ook in dit najaar werd het reguliere onderhoud op Peutjut uitgevoerd door onze beheerder
Amri met ondersteuning van de gemeente
Banda Aceh.
Bovendien zijn na inventarisatie van nog dit jaar
te restaureren graven voorbereidingen getroffen
om deze restauraties uit te kunnen voeren.
De foto links geeft een indruk hoe ongewenste
plantengroei (en dat gaat heel snel in de
tropen) grafmonumenten kan aantasten.
Voordat een restauratie plaatsvindt, worden
eerst plantenresten en onkruid verwijderd.
De restauraties die we dit jaar en volgend jaar
uitvoeren, komen ten laste van de toegezegde
subsidie van het prins Bernhard Cultuurfonds
en ten laste van de extra donatie die wij
wederom van de Stichting Tuurlijk mochten ontvangen.
Plannen voor 2022
Ook komend jaar gaan wij weer zorgen voor het reguliere beheer en onderhoud van Peutjut.
Daarenboven gaan we wederom extra restauraties uitvoeren. Begin volgend jaar zal onze
lokale vertegenwoordiger Salya Rusdi (Adek) daartoe, in samenspraak met de Indonesische
Monumentenorganisatie, aanvullende plannen opstellen.
Met u zullen we er echt werk van moeten maken om ons donateursbestand uit te breiden.
En natuurlijk hopen wij dat het volgend jaar weer mogelijk zal zijn om elkaar te ontmoeten
tijdens een Donateursdag.

Tot slot wenst het bestuur u Fijne Kerstdagen en een Gezond 2022 toe!
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