VOORWOORD
Dit is het jaarverslag van “Stichting Kleinschalige Projecten Indonesië” van de familie van Deursen
van het jaar 2011.
In dit verslag geven we – zoals ieder jaar – een verantwoording van onze inkomsten en uitgaven.
Het afgelopen jaar 2011 is voor onze projecten wat betreft de inkomsten beter verlopen dan het
vorig jaar.
Bij de uitgaven dit jaar zijn we uitgegaan van de bedragen van de vaste donateurs die we ieder jaar
mogen ontvangen. Dit jaar werden de inkomsten van onze stichting bijna verdubbeld door de
zogenaamde speciale acties. U moet dan denken aan het Paasproject van basisschool De Lanteerne
in Nijmegen, de lege flessenacties van Albert Heijn in Malden en Eindhoven,
bijdragen via de verkoop van artikelen bij bijeenkomsten en via de website van Toko Indo,
enveloppenacties bij verjaardagen en huwelijken, het houden van lezingen en de verkoop van
zelfgekweekte aardappelen en knoflook.
Nu de bijdragen van kerken de afgelopen jaren zijn teruggelopen zullen we in de toekomst ons meer
moeten richten op deze speciale acties. Ons voornemen is om met name onze acties uit te breiden
naar basisscholen in het kader van projecten m.b.t. wereldburgerschap.

EEN EIGEN STICHTING
Vanaf de oprichting van de kleinschalige projecten hebben we onderdeel uitgemaakt van de
Stichting Salvatoriaanse Gezinsadoptie in Eindhoven.
Bij het aantreden van een nieuw bestuur vorig jaar was een van onze doelstellingen om het reilen en
zeilen van de kleinschalige projecten meer te gaan professionaliseren. Dit heeft in 2011 geleid tot
het oprichten van een eigen stichting via een notariële acte met de naam “Stichting Kleinschalige
Projecten Indonesië”. (artikel 1).
In artikel 2 staat de doelstelling van de stichting verwoord. We citeren hieruit het volgende:
“De stichting heeft ten doel het inzamelen van gelden voor kleine projecten (m.b.t. weeskinderen,
straatkinderen, adoptiekinderen, ontheemde ouderen, studies voor jongeren en microkredieten) in
Indonesië die erop gericht zijn mensen selfsupporting te maken”.
We hebben ons als stichting ook aangemeld bij het ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)
i.v.m. de aftrekbaarheid bij de belastingen.
PUBLIC RELATIONS
In het kader van diezelfde professionalisering is het ook belangrijk om naar de donateurs en derden
te zorgen voor een goede PR. Daartoe heeft ons bestuurslid Ad van de Heijden vorig jaar een
website opgezet:
www.help-indonesie.nl
We bevelen U van harte aan om hierop eens een kijkje te nemen, omdat U er uitgebreide informatie
aantreft over de verschillende projecten.
Ook kunt U onze speciale acties volgen via Facebook onder “Kleinschalige Projecten Indonesië”.
Ons bestuurslid Mirte van Deursen houdt het actueel met het plaatsen van berichten en foto’s.
M.a.w. het is zeker de moeite waard om vriend te worden op Facebook.
Tot slot: folders voor fondswerving zijn op te vragen bij Anneke en Anton van Deursen.
We spreken de wens uit om de komende jaren met deze initiatieven het prachtige werk dat onze
ouders, oom Alfons en tante Adèle, in Cimahi 35 jaar geleden zijn begonnen met U als donateurs
(en hopelijk met nieuwe donateurs) te kunnen voortzetten.
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INKOMSTEN VIA DONATIES IN 2010
Zoals we in het voorwoord al schreven zijn de inkomsten in 2011 opvallend verbeterd in
vergelijking met het vorig jaar.
De belangrijkste oorzaak hiervan zijn de donaties die we verwierven door onze speciale acties.
Met de bijdragen van U, als individuele donateurs, leverde dat dit jaar gezamenlijk een bedrag op
van
€ 11788.
Nogmaals willen wij u langs deze weg allen hartelijk danken voor uw bijdrage in het
afgelopen jaar.
VERDELING VAN DE GELDEN OVER DE PROJECTEN IN 2010
Bij de verdeling van de gelden in het jaar 2011 zijn we uitgegaan van de vaste inkomsten van de
individuele donateurs van het jaar 2010. Dit was een bedrag van
€ 5448.
De volgende criteria waren uitgangspunt voor de verdeling van gelden:
1. Wie hebben het geld het hardst nodig?
2. De projecten moeten kleinschalig blijven. M.a.w. geen gelden beschikbaar stellen voor de
uitbreiding van gebouwen.
3. Het moet passen binnen de doelstelling van onze stichting. (zie citaat hiervoor).
Nu we dit jaar via onze speciale activiteiten meer donaties hebben mogen ontvangen kunnen we een
aantal projecten extra verblijden door hen alsnog van onze inkomsten van dit jaar (2011) geld over
te maken.
Aan het einde van dit jaarverslag komen we hierop terug.
Voor de volgende projecten werden gelden beschikbaar gesteld:
1. Zuster Agnes in Flores

Zuster Agnes besteedde de gelden in de vorm van het geven van microkredieten.
In Flores gaat het om de volgende groepen:
- Een fröbel, c.q. kleuterschool op de kampong Riangpuho. Hier krijgen ongeveer 50 kleuters
onderwijs o.l.v. zuster Bernadine o.p.;
- Drie groepen vissers, de groep Lucia (5 personen), de groep Agnes (5 personen) en de groep
Petrus (10 personen);
- Een groep van 9 personen met een varkensproject;
- en twee groepen vrouwen met een winkelproject.
De groepen vissers, de leden van het varkensproject en de vrouwen van de winkelprojecten kregen
in de vorm van microkredieten gelden voor de uitbreiding van hun activiteiten en ter ondersteuning
van onderwijs voor hun kinderen. Dit alles vanuit de filosofie: leer mij het zelf doen”.
Totaal ontving zuster Agnes voor de projecten op Flores € 1500 door haarzelf te verdelen over de
verschillende projecten.
2. Zuster Alexa in Jakarta / straatkinderen

Ook het afgelopen jaar gaven we zuster Alexa weer geld voor haar opvangtehuis voor ongeveer 110
straatkinderen in de leeftijd van 0-21 jaar in Jakarta. In een (slecht onderhouden) gebouw leven
deze kinderen/jongeren als een soort groot gezin, waarvan zuster Alexa (in haar eigen woorden)
moeder en vader tegelijk is.
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Een belangrijk pedagogisch uitgangspunt voor zuster Alexa is om de kinderen/jongeren
zelfstandigheid bij te brengen.
De kinderen/jongeren gaan naar scholen in de buurt. Voor het inrichten van een studieruimte met
materialen ontving zuster Alexa een bijdrage van € 1000 van “de kleinschalige projecten”.
3. Zuster Fidelis in Yogjakarta / Java

Ook het afgelopen jaar begeleidde zuster Fidelis de adoptiekinderen in Yogjakarta. Het
ondersteunen van scholing en onderwijs blijft een belangrijk uitgangspunt voor de ontwikkeling van
deze kinderen. De gelden werden met name besteed aan schoolgeld en schoolbenodigdheden voor
deze kinderen. Tevens heeft zuster Fidelis het project van zuster Agnes overgenomen m.b.t. de
becakrijders. De becakrijders willen met het microkrediet een gezamenlijk depot opzetten om
onderdelen te verkopen en reparaties te verrichten. Voor beide projecten ontving ze hiervoor in het
afgelopen jaar van “de kleinschalige projecten” € 2000
4. Zuster Jeanne in Purwokerto / Java

Zuster Jeanne begeleidde – evenals zuster Fidelis in Yogjakarta – ook het afgelopen jaar weer haar
adoptiekinderen. Ook hier ging het in het afgelopen jaar weer om een bijdrage te leveren aan
scholing en onderwijs van deze kinderen.
De gelden werden eveneens met name besteed aan schoolgeld en schoolbenodigdheden. Ze ontving
hiervoor het afgelopen jaar van “de kleinschalige projecten”
€ 1400.
5. Bejaardenhuis in Cimahi (Java)

Onze bestuursleden Ad en Jolanda v.d. Heijden bezochten in mei 2011 de projecten op Java. Ze
brachten o.a. een bezoek bij zuster Mariana, directrice van het bejaardentehuis in Cimahi. Hier
worden opa’s en oma’s verzorgd en verpleegd die veelal verstoten zijn door hun kinderen. Ad en
Jolanda overhandigden een envelop met € 400 als bijdrage voor de inrichting van een
ziekenverblijf.
Totaal uitgegeven:
Zuster Agnes / Flores
Zuster Alexa / Jakarta
Zuster Fidelis / Yogyakarta
Zuster Jeanne / Purwokerto
Zuster Mariana / Cimahi

€ 1500
€ 1000
€ 2000
€ 1400
€ 400
______

Totaal

€ 6300

Ontvangen

€ 11788

In kas (van 2011)
€ 648
In 2011 hadden we nog € 648 in kas. Wanneer we daar de inkomsten ( € 11788) bij optellen komen
we aan een eindbedrag van € 12436.
Als we daar de uitgaven van 2011 (€ 6300) vanaf trekken
houden we voor het jaar 2011 nog een bedrag over van
€ 6136.
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Het bestuur van de stichting heeft besloten om voor het jaar 2011 nog € 4940 extra te doneren,
zodat er in kas
(voor 2012) € 1096 overblijft.
De donaties die voor het jaar 2011 nog zullen worden uitgereikt zijn:
-

Broeder Kirjo en Sarju / Yogyakarta
Zuster Agnes / Flores
Zuster Edmunda / Cimahi
Zuster Alexa / Jakarta
Totaal

€ 3000
€ 500
€ 840
€ 600
______
€ 4940

Al deze gelden zullen worden besteed aan scholing voor de kinderen, c.q. leerlingen.
n.b. We willen hierbij nadrukkelijk vermelden, dat we geen overheadkosten (voor folders, boekjes,
porto en enveloppen) in rekening hebben gebracht. We hebben dit – evenals de andere jaren –
gefinancierd uit eigen middelen, zodat alle gelden ten goede kunnen komen aan de “kleinschalige
projecten”.
NAWOORD
Onze bestuursleden Ad en Jolanda v.d. Heijden brachten in mei 2011 een bezoek aan de projecten
op Java.
Dit jaar bezochten onze bestuursleden Anton van Deursen en Peter van Hasselt eveneens de
projecten, niet alleen op Java, maar ook op Flores samen met zuster Agnes.
n.b. ook hier willen we uiteraard nadrukkelijk vermelden dat de reis- en verblijfkosten van deze
reizen geheel op kosten zijn van de bestuursleden.
Deze contacten met de zusters Dominicanessen en de broeders Jezuïten waren niet alleen zinvol
i.v.m. de besteding van de donaties. Ook hebben we nu zelf contact gehad met alle groepen en
hebben met eigen ogen kunnen zien welke projecten onze hulp het meest nodig hebben. We
beschouwen dit als heel wezenlijk voor het verdelen en verantwoorden van de gelden. Bovendien
geeft het ons ook extra motivatie om ons te blijven inzetten voor het werven van donaties.
Wij blijven dan ook hopen dat U ons als trouwe donateurs ook in 2012 zal blijven steunen.
Voor meer informatie verwijzen we U naar onze website:
www.help-indonesie.nl, waar ook de reisverslagen te lezen zijn. Via facebook ‘kleinschalige
projecten Indonesië houden we U op de hoogte van actuele acties en berichten.

DONATIES ZIJN ALTIJD WELKOM!
U kunt Uw gift storten op:
Gironummer 54 700 42
t.n.v. A. van Deursen
o.v.v. kleinschalige projecten Indonesië
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CONTACTPERSOON:
Anton van Deursen
Telefoonnummer: 024-3448582
e-mail: anton@help-indonesie.nl

zie voor meer foto’s: www.help-indonesie.nl
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