
  JAARVERSLAG KLEINSCHALIGE PROJECTEN INDONESIE 2009

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

 Ook in 2009 hebben wij een bedrag van € 15894,- aan donaties voor Indonesië mogen 
ontvangen. Door de vele donaties kunnen we de zeer arme bevolking blijven ondersteunen.
 Nu is het zeer welkom omdat er een economische crisis is in Indonesië. 
Het bedrag hebben wij te danken aan een grote gift van € 5000 van een Stichting in Heeze. Ook 
kregen we veel financiële hulp van de Stichting Opala in Heerlen, Kiwanis Spend Funding uit 
Westerhoven en een basisschool in Nijmegen. Dankzij de giften van vele donateurs kunnen we 
het werk van Adele en Alfons van Deursen blijven voortzetten! 
Wij ontvingen van de ABN/Amro bank speel- en schrijfmateriaal voor de vele straatkinderen in 
Jakarta en Yogyakarta. Namens de arme bevolking in Indonesië bedanken wij de donateurs 
voor hun financiële steun!
Anton van Deursen, Anneke Bertrams van Deursen en Carla Wyatt hebben dit jaar de projecten 
bezocht. Zij waren erg onder de indruk. Tevens hebben zij ter plaatse de bereikte resultaten 
kunnen waarnemen en zagen ook hoeveel er nog nodig is. 
Wij kunnen u verzekeren dat alle giften efficiënt besteed worden. Wij prijzen ons gelukkig dat 
we betrouwbare begeleiders hebben die zich belangeloos en volledig inzetten voor onze 
projecten.

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

1. Zr. Alexa Yonsion - Jakarta, opvang /opleiding straatkinderen, 
    Medische verzorging en renovatie van het opvanghuis voor de straatkinderen 
    in Pasar Minggu                                                                                                       € 2000,--
2. Zr. Regina - Jakarta, verzorging en medicijnen voor de weeskinderen                   € 1000,--
    en tandartsenhulp.
3. Zr. Immaculata - Cimahi, opvang /opleiding arme kinderen.                                  € 2500,--
    hulp dakloze vrouwen en mannen
4. Zr. Jeanne - Purwokerto, adoptie.                                                                            € 1344,--
5. Zr. Agnes - Purwokerto, hulp aan de tukang becak.                                                €   500,--
6. Zr. Fidelis -Yogyakarta, adoptie, onderwijs, medicijnen                                         € 3400,--
    voor arme zieke mensen.
7. Br. Kirjautama - Yogyakarta, drinkwaterproject en                                                 € 1400,--
    Schoolgeld kansarme kinderen.
8. Zr. Agnes -Yogyakarta, opvang/opleiding kansarme kinderen en de 
    Vissersbevolking in Flores. Hulp aan 3 groepen vrouwen voor                               € 3750,--
    een winkeltje.                                                                                                          _________
                                                                                                                          Totaal: €15894,--

Ook in 2009 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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1. Java- Jakarta. Zr.Alexa heeft het druk met de opvang van de vele straatkinderen in Jakarta.  
Het aantal straatkinderen in deze wereldstad breidt zich enorm uit. Zij geeft de kansarme 
jongeren het gevoel dat ze opgroeien in een gezin. Er wordt gezorgd voor opleiding en 
verzorging. Wij hebben haar geld kunnen sturen om onderwijs en medicijnen te betalen. 
Zij hebben ook een airco naast de bestaande ventilatoren aangeschaft. Dit jaar is het 
opvanghuis in Pasar Minggu nog niet volledig gerenoveerd omdat de aardbeving in september 
weer schade heeft veroorzaakt. Het speel- en schrijfmateriaal van de ABN/Amro bank was erg 
welkom.
2. Java-Jakarta. Zr.Regina zorgt met veel aandacht voor de vele weeskinderen van Pondok Si 
Boncel.  Wij hebben haar extra veel geld kunnen geven voor de verzorging en om medicijnen 
te kopen voor zieke kinderen. De tandarts geeft voorlichting en controleert de gebitten van de 
weeskinderen.
3.  Java-Cimahi.  Zr.  Immaculata  blijft  zich met  hart  en ziel  inzetten  voor  de dakloze oude 
vrouwen en mannen. Zij zorgt dat de bejaarden melk en medische zorg krijgen. 
4.  Java-Purwokerto. Zr.Jeanne begeleidt de adoptiekinderen erg goed. Zelfontplooiing is erg 
belangrijk De 40 becakrijders krijgen veel  aandacht  van Zr.  Agnes.  Regelmatig  hebben de 
becakrijders een bijeenkomst.  Dit jaar hebben ze weer geld gekregen voor hun leningfonds 
Hun leningfonds is speciaal om medicijnen te kopen voor een zieke becakrijder. Ook betalen ze 
hun bijeenkomsten en een kerstviering van dit geld. 
5.  Java-Yogyakarta. Br.Kirjo blijft actief om zeer arme kinderen te helpen. Dit jaar heeft hij 
vele arme kinderen kunnen helpen zodat ze een opleiding kunnen volgen. In de Asrama werken 
een aantal kinderen die al klaar zijn met een beroepsopleiding. Kasten maken in de werkplaats 
en reparatie van motoren. Br.Kirjo heeft de gezinnen in Sendangsono dit jaar kunnen helpen 
( 50 km van Yogyakarta). De 2 pompen voor de desa's zijn geïnstalleerd! 

Het drinkwaterproject in 
Sendangsono. De twee 
werkers hebben een van de 
jetpompen geïnstalleerd.

Het drinkwaterproject voor 50 arme gezinnen in Sendangsono. (Midden Java) hebben stromend 
water en zijn zeer dankbaar en erg blij!

Wat is deze vrouw en haar gezin dankbaar  
en blij met stromend water!
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6.  Java-Yogyakarta.  Ook  dit  jaar  begeleidt  Zr.  Fidelis  de  adoptiekinderen  bijzonder  goed. 
Stimuleren van onderwijs blijft  belangrijk.  Met de gift  kunnen we de arme zieke gezinnen 
blijven helpen. Haar doelstelling de allerarmsten met een kleine bijdrage helpen om medicijnen 
en dokterskosten te kunnen betalen. 
7.  Oost-Flores.  Zr.Agnes  uit  Jogyakarta  blijft  met  veel  inzet  werken  voor  de  projecten  in 
Flores. Zij bezoekt elk jaar deze projecten. De kleuterschool in Riangpuho hebben met het geld 
van vorig jaar de binnenkant van de klassen geverfd en het ziet er vrolijk en fris uit. 

Sr. Bernadine in de 
kleuterschool waar de muren 
in de klas zijn geverfd.

Ook hebben ze een ijzeren hek rond de school gemaakt om de school te beschermen.

Sr. Angelica en Sr. Bernadine  
Aan  de  voorkant  van  de  
kleuterschool in Riangpuho is  
een hek gemaakt.

Zij helpt 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. De Petrusgroep, Lusiagroep en ook de Agnesgroep konden alleen kleine vissen 
vangen met hun netten. Zij wilden grote vissen vangen en daarvoor hebben ze grote netten 
nodig.
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Sr. Agnes en Sr. Lusia 
en de Petrusgroep met 
de grote vis die ze 
gevangen hebben.

Om de gevangen vissen zo snel mogelijk naar de markt te brengen hebben ze een motor nodig. 
Zij wilden samen werken: De Lusiagroep vangen de grote vissen en de Petrusgroep gaat zo 
vlug mogelijk de vissen naar de markt brengen. Ook de Agnesgroep wilde grote vissen vangen. 
Van de gift hebben ze grote netten en een motor van 24 knot gekocht.
De 2 groepen vrouwen "Suka Maju" in Lewotobi en "Suka Damai"in Lato en Basira. De eerste 
groep had geld tekort om een opbergplaats te bouwen die ze nodig hebben voor hun koopwaar. 
Ze hebben hiervoor geld gekregen. De tweede groep heeft geld gekregen om petroleum en 
benzine te verkopen zodat  de dorpsburen niet  naar de stad hoeven te  gaan om het daar  te 
kopen. Dit jaar zijn er weer 12 jongens en meisjes die hun schoolopleiding op de SMU kunnen 
voortzetten of beginnen. Voor deze adoptiekinderen is er schoolgeld betaald voor het nieuwe 
schooljaar.

Ook is er een eenvoudige studeerkamer en bibliotheek gebouwd voor deze kinderen. Seselia 
Esna Wolor en Karoline Parada waren uitgekozen om de school te vertegenwoordigen bij een 
wedstrijd  om een  toespraak  in  het  Engels  te  houden  in  mei  2009.  Alle  SMU scholen  in 
Larentuka namen deel.  Deze beide meisjes hebben de 1ste en 2de prijs gewonnen. Pastoor 
Lucas heeft de leiding over de adoptiekinderen en heeft regelmatig kontact met Zr. Agnes.

Uit  deze  verantwoording  moge  blijken  dat  uw giften  en  donaties  zeer  goed  besteed  zijn. 
Indonesië is een zeer groot land dat zich in een economische crisis bevindt. De prijzen voor 
levensonderhoud zijn weer gestegen. Er waren in september aardbevingen in Jakarta, Bandung, 
Cimahi,  Ban,  Lombok  en Flores.  Wij  mogen  niet  vergeten  dat  ieder  mens  die  we kunnen 
helpen aan een menswaardig bestaan de moeite waard is. Wij blijven hopen dat onze trouwe 
donateurs  in  2010 dit  mooie  werk  blijven  steunen!  Meer  informatie  kunt  u  krijgen  bij  de 
redactie van dit jaarverslag en kijk op onze website www.help-indonesie.nl !

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

Het is ook mogelijk 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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