
JAARVERSLAG KLEINSCHALIGE PROJECTEN INDONESIË 2007.

Redactie: Anneke Bertrams van Deursen  tel: 040 - 2433209
Carla Wyatt                                tel: 0497 - 514400

In 2007 kwam er een bedrag binnen van € 18892,- om besteed te kunnen worden aan de arme 
mensen in Indonesië.
Het bedrag is te danken aan een grote gift van € 7500 van een Stichting in Heeze. Ook kregen 
we financiële hulp van een Stichting in Heerlen.
Door onze trouwe donateurs en door spontane giften van diverse personen kunnen we het werk, 
opgezet door Adele en Alfóns van Deursen voortzetten! Heel hartelijk dank trouwe 
donateurs!!
De Rabobank en ABN/Amro gaven ook dit jaar weer veel speel- en schrijfmateriaal voor de
vele straatkinderen in Jakarta en Yogyakarta.
Carla Wyatt heeft tijdens haar verblijf in Indonesië enkele door onze gesteunde projecten
bezocht. Zij was onder de indruk van de armoedige omstandigheden waaronder de vele
mensen daar leven. Ze zag hoeveel er nog nodig is om arme mensen in Indonesië te blijven
helpen. We hopen dat dit werk volgend jaar kan worden voortgezet door de steun van onze
trouwe donateurs. Wij kunnen u verzekeren dat alle giften heel goed en efficiënt besteed
worden.

Verdeling van de gelden over de projecten, die begeleid worden door:

1. Zr. Alexa Yonsion - Jakarta, opvang/opleiding straatkinderen, 
medische hulp en renovatie van het opvanghuis in Pasar Minggu 
voor de straatkinderen.                                                                                        € 5324,--

2. Zr. Regina - Jakarta, verzorging en medicijnen voor de weeskinderen              € 1500,-- 
en tandartsenhulp.

3. Zr. Immaculata - Cimahi, opvang/opleiding arme kinderen en hulp aan gehandicapte 
kinderen.                                                                                                              € 2000,--

4. Zr. Jeanne - Purwokerto, adoptie, kadervorming.                                              € 1200,--
5. Zr. Albertine - Purwokerto, hulp aan de tukang becak.                                      € 1500,--
6. Zr. Fidelis -Yogyakarta, adoptie, kadervorming, polikliniek en medicijnen      € 3968,-- 

voor arme zieke mensen.
7. Br. Kirjautama - Yogyakarta, hulp aan tukang becak                                         € 2000,-- 

schoolgeld kansarme kinderen.
8. Zr. Agnes -Yogyakarta, opvang/opleiding kansarme kinderen en de 

vissersbevolking in Flores. Hulp aan 2 groepen vrouwen voor                         € 1400,-- 
een winkeltje.                                                                                       _____________

Totaal: € 18892,--

Ook in 2007 heeft de Stichting Salvatoriaanse Gezinsadoptie onze gelden naar Indonesië 
overgemaakt en zal de kwitanties verstrekken. Wij zijn hen daarvoor heel dankbaar.
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Nadere b  eschrijving van genoemde projecten  
1. Java- Jakarta. Zr.Alexa heeft het druk met de zorg voor de vele straatkinderen. Zij blijft:
met liefde en toewijding zich inzetten voor de opvang van de straatkinderen in Jakarta. Zij 
geeft  de straatkinderen  een veilige  plek waar  zij  zich  thuis  voelen.  Opleiding  en medische 
verzorging  blijft  belangrijk.  Dit  jaar  is  het  opvanghuis  in  Pasar  Minggu nog niet  volledig 
gerenoveerd omdat de overstroming in het najaar weer veel schade heeft veroorzaakt. 

Enkele straatkinderen van Zr. Alexa in  
Jakarta Pasar Minggu

Zij  is  heel  dankbaar  dat  ze  ieder  jaar  veel  speel-  en  schrijfmateriaal  van de  Rabobank en 
ABN/Amro bank krijgt.
2. Java-Jakarta. Zr.Regina blijft met veel liefde de vele weeskinderen begeleiden en verzorgen.
Zij gebruikt het geld om medicijnen te kopen voor de zieke kinderen.
De tandarts blijft preventief de gebitten van de weeskinderen regelmatig controleren en geeft
voorlichting.
3.  Java-Rawaseneng. Zr.Immaculata blijft actief en zet zich belangeloos in om gehandicapte 
kinderen te helpen. Met onze financiële hulp heeft ze de gehandicapte kinderen dit jaar kunnen 
helpen.
4.  Java-Cimahi. Zr.Immaculata  heeft  zich  met  hart  en  ziel  ingezet  voor  de  dakloze  oude 
vrouwen en oude mannen. Zij zorgt dat de zieke bejaarden medische verzorging krijgen. 
De renovatie van het bejaardenhuis is reeds klaar.
5.  Java-Purwokerto. De  adoptiekinderen  worden  met  veel  zorg  door  Zr.Jeanne  begeleid. 
Zelfontplooiing  is  heel  belangrijk.  Zr.Albertine  blijft  met  veel  aandacht  de 40 becakrijders 
helpen. 
Met de gift van dit jaar kunnen ze hun huis repareren en kunnen een becak kopen als 
ze er geen hebben. Er is schoolgeld en geld voor schoolbenodigdheden zodat de kinderen van 
de becakrijders naar school kunnen gaan.

Tukang becakrijders in Purwokerto
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6. Java-Yogyakarta. Br.Kirjoutama is erg actief om straatkinderen en arme gezinnen te helpen. 
Hij steunt zoals elk jaar de becakrijders zodat hun kinderen naar school kunnen gaan. Ook dit 
jaar heeft hij vele arme kinderen kunnen helpen zodat ze een opleiding kunnen volgen.
Tevens helpt hij arme gezinnen in de desa zodat ze schoon drinkwater hebben. 
Hij gebruikt ieder jaar de rente van het gestorte kapitaal.

Drinkwatervoorziening  voor  twee  desa’s  in  de  buurt 
van Yogyakarta

7. Java-Yogyakarta. Zr. Fidelis zorgt met veel liefde voor de adoptiekinderen. Kadervorming 
blijft belangrijk Het gezondheidscentrum "Panti Usada" blijven wij financieel steunen om arme 
zieke gezinnen te kunnen helpen.
8.Oost-Flores. Zr.Agnes uit Jogyakarta blijft met veel inzet werken voor de projecten in Flores. 
Ook bezoekt zij elk jaar deze projecten. Zij steunt financieel 3 groepen arme vissers die op een 
klein  eiland  Basira  ten  zuiden  van  Flores  wonen.  Priester  Marinus  geeft  leiding  aan  de  3 
groepen vissers. Hij werkt vanuit Larantuka voor de vissers. Een groep heeft een grote koelbox 
gekregen. De 2de groep heeft nieuwe visnetten gekregen. De 3de groep heeft een nieuwe motor 
voor hun boot gekregen.

Zr. Agnes met priester Marinus 
(grote man rechts) met de drie  
groepen  vissers  van  Basira 
Flores
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De 2 groepen vrouwen "suka maju" in Lewotobi en "suka damai" in Lato zijn erg blij dat ze 
microkrediet krijgen voor hun winkeltjes. Zo kunnen ze kleine winsten maken. 

Zr. Agnes en twee medezusters  
op  bezoek  bij  de  groep  
vrouwen  “Suka  Damai”  met  
hun winkeltje

De adoptiekinderen gaan in Larantuka naar school. Ze komen uit de omgeving van Larantuka 
(stad in Oost Flores). Een deel woont te ver en woont in een eenvoudige Asrama. Voor de 
Asrama is een tv gekocht zodat de kinderen op de hoogte zijn van het nieuws buiten Flores. 
Voor de 10 kinderen wordt schoolgeld betaald. Priester Lucas zorgt voor de adoptiekinderen en 
heeft kontact met Zr Agnes.

Uit deze verantwoording blijkt dat uw giften en donaties zeer goed besteed worden. Indonesië 
is  een  enorm  groot  land  met  grote  problemen  door  de  aanhoudende  slechte  economische 
situatie en stijgende prijzen van levensonderhoud. Na de vele overstromingen in Jakarta en 
andere steden komen steeds minder  toeristen waardoor een belangrijke bron van inkomsten 
wegblijft.  Wij hopen volgend jaar weer op de steun van onze donateurs om de armoede in 
Indonesië te bestrijden. 
Meer informatie kunt u krijgen bij de redactie van dit jaarverslag.

Giften  voor  de  kleinschalige  projecten  in  Indonesië  blijven  altijd  welkom op  gironummer 
5470042  t.n.v. A van Deursen, Binnewiertzstraat 9  5615 HE Eindhoven.

Voor instellingen is er de mogelijkheid om giften over te maken naar gironummer 4448769 
t.n.v. de Stichting Salvatoriaanse gezinsadoptie, Dr.Berlagelaan 34  5622 HD Eindhoven met
onder vermelding gift voor de kleinschalige projecten in Indonesië.
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