HOE KUNT U ONS STEUNEN?
Bent u enthousiast over onze projecten en wilt u
deze graag steunen? Uw gift is van harte
welkom!
Onze rekening is: NL54 INGB 0005470042
t.n.v. Erven A. van Deursen / APC van Deursen
Binnenwiertzstraat 9, 5615 HE Eindhoven
o.v.v. Stichting Kleinschalige Projecten Indonesië
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We hebben een ANBI-status i.v.m.
aftrekbaarheid van de belastingen.
We staan ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder nummer 53956168.

MEER INFORMATIE?
Meer informatie over de inhoud van onze
projecten, jaar- en reisverslagen is te vinden op
www.help-indonesie.nl
Tevens kunt u voor meer informatie of vragen
contact opnemen met
Anton van Deursen, tel: 024-3448582
Anneke van Deursen, tel: 040-2433209
Email: Anton@help-indonesie.nl

Kleinschalige
Projecten
Indonesië

WIE ZIJN WE?
Kleinschalige Projecten Indonesië is een stichting
die zich bezighoudt met ontwikkelingsprojecten
op de Indonesische eilanden Java en Sumbawa.
Initiatiefnemers waren Alfons en Adèle van
Deursen. Dit Nederlands-Indisch echtpaar
startte in 1976, in samenwerking met de Zusters
Dominicanessen, een opvanghuis voor
vereenzaamde ouderen in Cimahi en omstreken.
Na dit project ontwikkelden en ondersteunden zij
diverse andere initiatieven. In november 2011
werd het werk van Alfons en Adèle in een
officiële stichting ondergebracht: de Stichting
Kleinschalige Projecten Indonesië (SKPI).
De verantwoordelijkheid ligt nu bij hun kinderen
en een aantal vrijwilligers, die in hun geest op
eigen kosten het werk voortzetten.

WAT DOEN WE EN
HOE DOEN WE DAT?
Onze stichting richt zich met name op onderwijs
kansen voor kinderen van alle gezindten op Java
en Sumbawa. Zo dragen we al jaren zorg voor
een groep wees- en straatkinderen in Jakarta en
Sumbawa en scholieren in Yogjakarta. Dankzij
onze ondersteuning in de vorm van schoolgelden
en lesmateriaal geven we hen kans op een
betere toekomst. In onze visie op ontwikkelings
hulp 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 onderwijsen 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 Alfons en Adèle
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.

WAT IS ONZE DOELSTELLING?
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.

