
VOORWOORD

Dit is het jaarverslag van ‘Stichting Kleinschalige Projecten Indonesië’ van  het jaar 2012.
In dit verslag geven we – zoals ieder jaar – een verantwoording van onze inkomsten en uitgaven.
We kijken  wat  betreft  de  inkomsten  met  tevredenheid  terug  op  dit  afgelopen  jaar.  Naast  de 
jaarlijkse bijdragen van onze vaste donateurs zijn onze inkomsten met name gegroeid door allerlei 
speciale acties.
Met name de kinderen van de  basisscholen De Lanteerne in Nijmegen, De Regenboog in Malden 
en  de  De  Oversteek  in  Liempde   wisten  met  hun  sponsorlopen,   paasprojecten  en  een 
boekenweekproject veel geld in te  zamelen.
Ook  Elvira  Michaël  liep  met  haar  sponsorloop tijdens  de  Rotterdamse marathon een prachtig 
bedrag bij elkaar. 
Daarnaast hielden we dit jaar voor het eerst een sponsorbuffet voor de donateurs in Geldrop. Niet  
alleen leverde dit een mooi geldbedrag op, maar het is tevens een goede gelegenheid om elkaar 
als donateurs te ontmoeten en te informeren. Op deze bijeenkomst konden de aanwezigen ook 
allerlei Indonesische artikelen kopen bij Indo Toko. We hebben dan ook als bestuur besloten om dit  
sponsorbuffet jaarlijks te organiseren. Ook willen we de spontane acties gedurende dit jaar niet 
onvermeld laten. We noemen o.a. enveloppenacties bij jubilea en verjaardagen, het verkopen van 
zelfgekweekte knoflook en een pubactie van Pabo Groenewoud in Nijmegen. Kortom: ons beleid 
om  naast  de  vaste  inkomsten  van  de  donateurs  ons  meer  te  richten  op  andere  vormen  van 
inkomsten begint al duidelijk vruchten af te werpen. Dit blijkt eveneens uit het grote bedrag van de 
eenmalige giften.  
Een overzicht van de verschillende acties kunt U vinden op onze website: www.help-indonesie.nl .

Zoals we in ons jaarverslag 2011 in het nawoord vermeldden  hebben onze bestuursleden Anton 
van Deursen en Peter van Hasselt in de periode van 18 januari t/m. 5 februari 2012 – uiteraard op  
eigen kosten – een bezoek gebracht  aan onze projecten in Indonesië.  Deze contacten met de 
zusters Dominicanessen en de broeders Jezuïeten waren niet alleen zinvol i.v.m. de besteding van 
de donaties. Ook hebben we opnieuw 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.  Hierbij  willen  we  nog 
vermelden dat vooral  de projecten van zuster  Agnes,  broeder Sarju en broeder Kirjautama en 
zuster  Alexa op ons vanwege hun visie,  betrokkenheid en uitvoering een grote indruk hebben 
achtergelaten.  Voor  een  gedetailleerd  verslag  verwijzen  we  U  naar  het  reisverslag  “Langs  de 
projecten” op onze website.

Tevens organiseerde Anton van Deursen van 14 t/m. 24 oktober 2012 een studiereis naar 
Indonesië in het kader van de internationalisering voor 10 collega’s van Pabo Groenewoud in 
Nijmegen. Ze bezochten daar o.a. universiteiten en scholen (o.a. de Junior Highschool van de 
zusters Dominicanessen in Purwokerto). Ook brachten ze een bezoek aan het project van de 
straatkinderen van zuster Alexa in Jakarta. Eén van de collega’s van Anton schreef hierover in het 
eindverslag de volgende passage:

http://www.help-indonesie.nl/


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 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

Het geeft o.i. in een paar woorden mooi weer hoe ook wij iedere keer weer onder de indruk zijn 
over het functioneren van onze kleinschalige projecten in Indonesië. In deze geest blijven we 
hopen dat U ons als trouwe donateurs ook in 2013 zal blijven steunen en danken U van harte 
voor Uw giften in het jaar 2012.

  



OVERZICHT INKOMSTEN EN UITGAVEN IN 2012

INKOMSTEN UITGAVEN

In kas 2011               € 6136
Vaste donaties         € 6993
Eenmalige giften     € 4293
Paasproject bs
Regenboog Malden  €  936
Paasproject bs
Lanteerne Nijmegen  € 971
Boekenweek bs
Oversteek Liempde € 5263
Indo Toko                   € 745
Sponsorloop Elvira     € 740
Sponsorbuffet             € 938
Pabo-pubactie            € 500
Knoflookverkoop        € 470 
Jubilea/verjaardagen € 620

Zuster Agnes          € 3000
Zuster Alexa           € 3100
Zuster Fidelis          € 2000
Zuster Jeanne         € 1400
Zuster Edmunda     €   840
Broeder Sarju         € 6000
Overhead                €     84 

 

TOTAAL                 € 28.605 TOTAAL                € 16.424

TOTAAL IN KAS 31-12-2012                               €  12.181
             



VERDELING VAN DE GELDEN OVER DE PROJECTEN IN 2012

Bij  de verdeling van de gelden in het jaar 2011 zijn we  uitgegaan van de vaste donaties,  de  
eenmalige giften en een aantal speciale acties.
De volgende criteria waren uitgangspunt voor de verdeling van gelden:
1. Wie hebben het geld het hardst nodig?
2. De projecten moeten kleinschalig blijven. 
3. Een evenredige verdeling van de gelden over de verschillende projecten.
4. Het moet passen binnen de doelstelling van onze stichting. 

Voor de volgende projecten werden gelden beschikbaar gesteld:

1. Zuster Agnes in Flores 

Zuster Agnes ontving voor de projecten op Flores dit jaar in totaal € 3000.
Het geld werd besteed aan de volgende projecten:
- De  kleuterschool  kreeg  geld  voor  nieuwe schoolborden,  materialen  en  kasten.  Ook  de 
kamer van zuster Bernardine kon worden gerenoveerd en uitgebreid.
- Eén van de groep vissers kreeg geld om een nieuwe motor aan te schaffen voor hun boot.
Alle groepen vissers kregen geld om een “vis-vang-huisje” (rompong genaamd) op te zetten.
- De winkelprojecten ontvingen geld om hun winkels te vergroten. Ook konden ze met geld 
hun kasten verbeteren, zodat er geen muizen meer in kunnen.
Met de vrouwen van de winkels werd ook afgesproken om het geld van hun winsten eveneens 
hieraan te besteden.

2. Zuster Alexa 

Zuster Alexa ontving voor haar projecten dit jaar € 3100.
We  schrijven  projecten,  omdat  het  niet  alleen  meer  gaat  om  het  project  van  de  125 
straatkinderen in Jakarta, maar eveneens om een nieuw door haar opgezet project op het eiland 
Sumbawa  voor  de  jongeren  in  Kasih  Mandiri  Bersinar.  Dit  project  is  met  name  gericht  om 
jongeren een vak te laten leren, zodat ze straks  zelfstandig kunnen functioneren en niet meer  
afhankelijk hoeven te zijn van anderen.
Een gedeelte van het geld voor de straatkinderen werd  besteed om het lekkende dak van hun 
huis in Jakarta te repareren n.a.v. de hevige regenval  dit jaar.  Ook werd er geld gebruikt om 
nieuwe stapelbedden voor de kinderen aan te schaffen.

3. Zuster Fidelis in Yogjakarta / Java

Zuster Fidelis ontving voor haar projecten dit jaar € 2000.
Ze begeleidt in Yogjakarta de  adoptiekinderen. 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  in  Purwokerto.  Het 
toenemen van brommers en taxi’s vermindert hun dagelijkse opbrengsten. Op dit moment wordt 
gezocht naar een project die voor hen voordeel kan opleveren.
Ze krijgen nu met name ondersteuning om hun kinderen naar school te kunnen laten gaan.

4. Zuster Jeanne in Purwokerto / Java

Zuster Jeanne ontving voor haar project dit jaar € 1400.
Ze  begeleidt  –  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.

5. Zuster  Edmunda in Cimahi (Java)

Zuster Edmunda ontving dit jaar voor haar adoptiekinderen eenmalig een bedrag van € 840.
Zuster Edmunda is de laatste Nederlandse Dominicanes in Indonesië. Inmiddels is ze 86 jaar en 
zet zich nog steeds in voor haar adoptiekinderen. Tijdens ons bezoek dit jaar in Cimahi rekende 
ze ons voor dat ze voor 10 adoptiekinderen geld te kort kwam.
Het bestuur heeft besloten om haar dit jaar eenmalig een tegemoetkoming te geven voor de 
scholing van deze kinderen.

6. Broeder Sarju en Kirjautama in Yogjakarta

De broeders Sarju en Kirjautama ontvingen dit jaar voor hun Realino Stichting € 6000.
Al jarenlang ondersteunen deze broeders kinderen, leerlingen en studenten, waarvan de ouders 
geen geld hebben om hun onderwijs en medische zorg te bekostigen. Het ging dit jaar om 48 
kinderen op  de  basisschool,  159  leerlingen  op  de  Junior  Highschool,  102  leerlingen  op  een 
vakschool en 5 studenten aan de universiteit.
Tevens  geven  ze  in  hun  klooster  huisvesting  aan  leer-  lingen  die  te  ver  weg  wonen  (een 
zogenaamd  dormitorium).  Op  hun  terrein  bevindt  zich  ook  een  eigen  opleiding  met  een 
timmerwerkplaats en een smederij, waar de leerlingen een vak kunnen leren. De spullen die hier 
worden gemaakt worden verkocht aan winkels in de buurt.
Omdat ze vorig jaar geen geld hebben ontvangen van onze stichting hebben we dit jaar extra 
gelden beschikbaar gesteld.

7. Overheadkosten

Dit  jaar  hebben  we  voor  het  eerst  een  klein  bedrag  voor  overheadkosten  van  €  84  in  de 
jaarrekening opgenomen. Het betreft uitgaven voor de inschrijving als stichting in de Kamer van 
Koophandel.
Ook hebben we in het kader van onze PR een nieuwe folder laten ontwerpen. Hiervoor zijn 
alleen de drukkosten in rekening gebracht.



De overige kosten (boekjes jaarrekening, porto en enveloppen) zijn betaald uit eigen middelen.

NAWOORD

Zoals we in het voorwoord al schreven zijn we zeer tevreden over de inkomsten in dit jaar 2012. 
Bij  de verdeling van de gelden zijn we in eerste instantie uitgegaan van de inkomsten van de 
vaste donateurs en een aantal geplande speciale activiteiten. Daarnaast waren er dit jaar nogal  
wat spontane acties, waardoor de inkomsten gestaag stegen. Het gevolg is dat we aan het einde 
van dit boekjaar nog een behoorlijk bedrag in kas hebben. We hebben daarom besloten om onze 
contactpersonen te vragen een verzoek in te dienen met een duidelijke motivatie om ze dit jaar 
nog eens extra te ondersteunen. Binnenkort komt het bestuur van onze stichting bij elkaar om 
deze verzoeken te beoordelen. In het jaarverslag van 2013 kunt U lezen aan welke projecten met 
motivering extra ondersteuning is verleend. We danken U nogmaals voor de giften die U dit jaar  
aan onze stichting ‘’Kleinschalige Projecten Indonesië’ hebt gegeven en spreken de wens uit het 
prachtige werk dat oom Alfons en tante Adèle  in Cimahi  37 jaar geleden zijn begonnen met U 
als donateurs (en hopelijk met nieuwe donateurs) te kunnen voortzetten.

DONATIES ZIJN ALTIJD WELKOM!

U kunt Uw gift storten op:
ING-rekening  54 700 42
t.n.v. Erven A van Deursen / APC van Deursen
o.v.v. Kleinschalige Projecten Indonesië.
n.b.
We hebben een ANBI-status i.v.m. gedeeltelijke aftrek- baarheid voor de belastingen.

Voor meer informatie verwijzen we U naar onze website:
www.help-indonesie.nl,  waar  ook  de  jaar-  en  reisverslagen  te  lezen  zijn.  Via  facebook 
‘Kleinschalige Projecten Indonesië’ houden we U op de hoogte van actuele acties en berichten. 
Folders voor fondswerving zijn op te vragen bij Anneke en Anton van Deursen. 

CONTACTPERSOON:

Anton van Deursen
Telefoonnummer: 024-3448582
e-mail: anton@help-indonesie.nl

http://www.help-indonesie.nl/
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