
 

Dit steunt de ‘Delta voor Indonesië’ (2020 - 2023) 
 
Meer dan 50 gemeenten in Delta ondersteunen zijn samen kerk in actie voor kwetsbaren in 
Indonesië. Onder de naam ‘Delta voor Indonesië wordt voor een periode van 3 jaar 
verschillende partners ondersteund op de eilanden Java en Papoea. Dit zijn de partners:  
 
Meer voedsel door duurzame landbouw en beter samenwerken (Trukajaya) 
Java - WereldDiaconaat 
 
Trukajaya is sinds 1966 de diaconale organisatie van de Javaanse Kerk (GKJ). De 
organisatie heeft veel kennis over duurzame landbouw. Trukajaya wil het inkomen van de 
boeren, boerinnen en landarbeiders in deze twee dorpen verbeteren door minder gebruik 

van chemicaliën en een betere prijs voor hun 
producten. De organisatie traint boeren en 
boerinnen, laat hen werken op demonstratie 
velden, zet extra koeien in en 
biogasinstallaties. Men helpt deze boeren om 
een coöperatie op te zetten, waardoor ze 
minder afhankelijk zijn van tussenhandelaren 
en een hogere prijs voor hun producten 
krijgen. Ook kunnen ze betere 
landbouwmaterialen gaan gebruiken. 
Javaanse kerken stimuleren gemeenteleden 
om duurzame landbouwproducten uit hun 
eigen omgeving te komen.  

 
 
Opvang voor straatkinderen (Dreamhouse)  
Java - Kinderen in de Knel 
 
In Yogyakarta leven veel kinderen op straat. Zij worden aan hun lot overgelaten en moeten 
zichzelf zien te redden. De organisatie Dreamhouse kijkt naar hen om. Ze zoeken de 
kinderen op straat op. In het begin 
kunnen de straatkinderen terecht bij 
de noodopvang en overgangscentra. 
Kinderen die de straat definitief willen 
verlaten kunnen in een opvanghuis 
terecht. Ze gaan naar een 
plaatselijke school. Vrijwilligers 
helpen hen bij hun studie. 
Dreamhouse wil niet alleen opvang 
bieden voor straatkinderen, maar ook 
structureler aan preventie werken: 
voorkomen dat kinderen op straat 
belanden. Ze willen zorgen dat 
kinderrechten beter nageleefd 
worden.  

https://www.kerkinactie.nl/projecten/betere-voedselvoorziening-door-duurzame-landbouw
https://www.kerkinactie.nl/projecten/opvang-voor-straatkinderen-in-yogyakarta


 
 
 
Sterke vrouwen opleiden (P3W) 
Papoea - Zending 
 
Het vormingscentrum P3W leidt 
vrouwen op, zodat ze vol 
zelfvertrouwen kunnen bouwen aan 
de kerk en de samenleving. Het 
grootste centrum van P3W staat in 
Padang Bulan, vlakbij Jayapura. Hier 
kunnen vrouwen bijvoorbeeld terecht 
voor een cursus diaconaal werk van 
negen maanden. Wie niet 
(voldoende) kan lezen of schrijven, 
krijgt vooraf een alfabetiseringscursus 
van drie maanden. Vrijwel alle 
vrouwen die cursussen van de P3W 
hebben gevolgd, vervullen een 
voortrekkersrol in het dorp waar ze 
vandaan komen. Ze hebben meer kennis gekregen over de wereld buiten hun dorp. Zij 
richten vrouwenverenigingen op, leiden alfabetiseringscursussen en geven betrouwbare 
informatie over ziekten zoals aids. Ze zijn ook in staat om vrouwen te helpen die lijden onder 
geweld in hun gezinnen.  
 
Meer informatie? 
Benieuwd naar meer van Delta voor Indonesië of wil uw gemeenten ook actief worden voor 
Indonesië? Kijk gerust eens op de pagina van Delta voor Indonesië. Ook kunt u contact 
opnemen met de voorzitter van ZWO Delta ds. Flip Beukenhorst of met de consulent van 
Kerk in Actie Menno Hanse: 

- Ds. Flip Beukenhorst: beukenhorst@zeelandnet.nl 
- Menno Hanse: m.hanse@protestantsekerk.nl 

  

https://www.kerkinactie.nl/projecten/versterken-van-kerkelijk-vrouwenwerk-in-papua
https://www.kerkinactie.nl/projecten/delta-voor-indonesie
mailto:beukenhorst@zeelandnet.nl
mailto:m.hanse@protestantsekerk.nl

