ANBI - gegevens
Stichting Kleinschalige Projecten Indonesië
Ingeschreven bij Kamer van Koophandel
onder nummer 53956168.

RSIN: 851089136

Contact
Het postadres van de Stichting is
Stichting Kleinschalige Projecten Indonesië
p/a Binnenwiertzstraat 9
5615 HE Eindhoven
Contactpersoon: Anton van Deursen
telefoonnummer: 024-3448582
e-mail: anton@help-indonesie.nl

Bestuur
Het bestuur van de Stichting wordt gevormd door:
Anton van Deursen, Nijmegen, voorzitter
Jolanda Michael, Geldrop, secretaris
Anneke van Deursen, Eindhoven, penningmeester
Ad van der Heijden, Geldrop, bestuurslid (website + sponsordiner)
Mirte van Deursen, Utrecht, bestuurslid
Ineke de Wit, Utrecht, bestuurslid van 2012 tot 2017. Als vrijwilliger verbonden aan de SKPI. Ineke
verzorgt de lay-out van het jaarverslag en ontwerpt de Kerst- en Nieuwjaarskaart. Ook verricht zij
activiteiten bij allerlei acties.

Beleidsplan
Onze stichting richt zich in het bijzonder op onderwijskansen voor kinderen van alle gezindten op
Java en Flores. Zo dragen we al jaren zorg voor een groep wees- en straatkinderen in Jakarta en
scholieren in Yogjakarta. Dankzij onze ondersteuning in de vorm van schoolgelden en lesmateriaal
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geven we hen kans op een betere toekomst. In onze visie op ontwikkelingshulp is het investeren in
onderwijskansen de meest efficiënte hulp voor groeimogelijkheden.
Aangezien we vanuit Nederland te werk gaan laten we de projecten uitvoeren en begeleiden door
Indonesische professionals uit de onderwijs- en zorgsector. Dit zijn hoogopgeleide integere en zeer
betrouwbare coördinatoren die niet noodzakelijk tot religieuze netwerken hoeven te behoren.
In de lijn van de aanpak van de oprichters van de SKPI vragen we de begeleiders jaarlijks via een
aanvraagformulier gedetailleerd aan te geven voor wie ze gelden nodig hebben en waaraan ze dat
willen besteden. Deze gelden worden vooraf op basis van die aanvragen geoormerkt gedoneerd. Om
zicht te houden op de uitgaven van gedoneerde gelden, leggen de begeleiders van de projecten
jaarlijks verantwoording bij ons af. We publiceren dit voor onze donateurs in ons jaarverslag. Ook
bezoeken we als bestuur van de stichting zelf regelmatig de projecten.

Beloningsbeleid
De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op
vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Doelstelling
Algemeen:
Onze stichting wil mensen met haar initiatieven selfsupporting maken. Onze leidraad hierbij is het
motto van Maria Montessori: Leer mij het zelf te doen. Volgens Montessori heeft ieder kind, ieder
mens de drang tot zelfontplooiing. Door in te spelen op onderwijskansen voor kinderen hopen we
dat ze straks als volwassen personen hun eigen bestaan kunnen opbouwen.

Specifiek:
De stichting heeft ten doel:
a. het inzamelen van gelden voor kleine projecten (met betrekking tot:
weeskinderen, straatkinderen, adoptiekinderen en vervolgstudies van jongeren in Indonesië.
b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in
de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
a. het inzamelen van gelden via donateurs
b. het entameren van acties bij scholen
c. het entameren van acties bij openbare gelegenheden
d. het geven van lezingen
e. het organiseren van collectes
f. persoonlijke initiatieven van bestuursleden
g. het verkopen van in Indonesië gemaakte producten
h. het verwerven van nieuwe donateurs

Verslag uitgeoefende activiteiten.
Een overzicht van de verschillende acties kunt U vinden op onze website: www.help-indonesie.nl en
op Facebook: https://www.facebook.com/kleinschaligeprojectenindonesie
Om nóóit te vergeten: zuster Alexa
Onvoorstelbaar met hoeveel overgave en overtuiging zij
haar huis met 125 straatkinderen leidt! Ik heb zelden zo’n
imponerend persoon ontmoet. Ze straalt onuitputtelijke
hoop uit en een onvoorwaardelijk vertrouwen in mensen.
Het huis waarin ze wonen is onpraktisch, ongemakkelijk
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en oud. Hier en daar een likje verf op de vochtige muren
en meubels. Kleine kamertjes. Kleine keuken. Maar… álles
is schoon! En ook hier: blije gezichten! Trotse kinderen die
er samen het beste van maken. Alles onder leiding van
zuster Alexa! Veel respect!! Ria van Zeeland

Financiële verantwoording
OVERZICHT INKOMSTEN EN UITGAVEN:
U kunt op de website onder tab “Downloads” de jaarverslagen van de SKPI maar ook de jaarlijkse
rapporten en aanvragen van de Stichtingen Realino en Kasih Mandiri downloaden en inzien.
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