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VOORWOORD 
 
Dit is het jaarverslag van ‘Stichting Kleinschalige Projecten 
Indonesië’ (SKPI) over  het jaar 2014. 
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, hoewel de inkomsten in 2014 
in vergelijking met de inkomsten in 2013 duidelijk minder 
zijn. Dit heeft o.a. te maken dat er in 2014 minder acties 
zijn geweest. Ook kregen we in 2013 twee grote bedragen 
vanwege twee vastenacties ( een sponsorloop van de 
Nicolaasschool in Nijmegen en een vastenactie van de 
Dominicanen in Huissen). Ook waren er toen meerdere 
jubilea en enveloppenacties bij huwelijksfeesten. 
Toch hebben we dit jaar ook weer twee grote 
geldbedragen voor onze kleinschalige projecten mogen 
ontvangen. We doelen hierbij op de sponsorloop van de 
De Lanteerne, een basisschool in Nijmegen, en een 
aanzienlijke donatie van de Stichting Kiwanis uit 
Valkenswaard. Eveneens kijken we weer met veel plezier 
terug op ons sponsorbuffet in november jl. Een speciaal 
dankwoord gaat uit naar de beheerders van Zaal de Borgh 
in Geldrop, die opnieuw kosteloos hun ruimten voor ons 
beschikbaar hadden gesteld en naar de cateraars van 
Toko Senang die onze projecten steunden door tegen een 
geringe vergoeding voor een heerlijk Indisch buffet te 
zorgen. 
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Ook ondervonden we veel waardering van onze 
donateurs om op deze manier jaarlijks op de hoogte 
gehouden te worden over het reilen en zeilen van onze 
projecten. 
De verschillende acties en eenmalige bijdragen werden 
ook het afgelopen jaar weer gepubliceerd op onze 
website en op facebook. Met name merken we dat dit 
laatste medium veel wordt bekeken door onze donateurs.  
Tot slot willen we natuurlijk onze vaste donateurs 
hartelijk bedanken voor hun  jaarlijkse bijdragen. Tevens 
mochten we ons weer opnieuw verheugen op 
verschillende eenmalige giften. Ook hiervoor namens alle 
kleinschalige projecten in Indonesië hartelijk dank. 
 
We hopen dat u ons als trouwe donateurs ook in 2015 zal 
blijven steunen. 
 
Een nota bene: 
In dit verslag wordt verschillende keren gesproken over 
adoptiekinderen (o.a. bij zuster Fidelis en zuster Jeanne). 
Naar aanleiding van verschillende berichten op dit 
moment in de media over kinderhandel bij adoptie-
kinderen willen we  nadrukkelijk vermelden dat het hier 
gaat om kinderen die blijven wonen binnen hun cultuur- 
en gezinssituatie. M.a.w. deze kinderen worden niet 
afgestaan aan pleegouders in andere landen. Ook gaat 
het  hier om gelden die door ons beschikbaar worden 
gesteld om kinderen scholing te laten volgen. 
 
1. BEZOEK PROJECTEN IN 2014  
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In oktober 2014 brachten onze bestuursleden Anton van 
Deursen, Mirte van Deursen en Peter van Hasselt 
opnieuw een bezoek aan onze projecten in Indonesië 
(uiteraard, zoals altijd, op eigen kosten). 
Met al onze contactpersonen hebben we uitvoerig 
overlegd over ons nieuwe beleid m.b.t. het aanvragen via 
zogenaamde proposals (vanwege verscherpt ANBI-
beleid). Dit betekent o.a. ook dat ze ieder jaar opnieuw 
een aanvraag voor een donatie voor het volgend jaar 
moeten indienen, i.q. voor het jaar 2015. 
Verder hebben we ons beleid toegelicht m.b.t. de 
zogenaamde structurele aanvragen (jaarlijks) en 
incidentele, die per aanvraag zullen worden beoordeeld 
door het bestuur van onze stichting. 
Al onze contactpersonen konden instemmen met dit 
beleid en gaven aan geen moeite te hebben met het 
invullen van de proposals. 
We gaven aan in ons gesprek met zuster Fidelis, priorin in 
Cimahi, dat we het prettig zouden vinden om voor de 
projecten van de zusters Dominicanessen in Indonesië 
met één contactpersoon te maken te hebben. Dit zal  onze 
communicatie met de zusters gemakkelijker maken. 
Zuster Fidelis is op ons verzoek ingegaan en heeft zuster 
Alberta in Cimahi verzocht om deze taak op zich te 
nemen. Het is een nog jonge zuster, die uitstekend Engels 
spreekt en bekend is met de nieuwe media. We zijn als 
bestuur erg verheugd met deze toezegging. 
Bij ons bezoek in januari in 2012 hebben we samen met 
zuster Agnes een bezoek gebracht aan onze projecten op 
Flores. Bij ons bezoek dit jaar hebben we op uitnodiging 
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van zuster Alexa uit Jakarta (project van de 
straatkinderen) een ander eiland bezocht, nl. Sumbawa. 
Ze is daar vijf jaar geleden met haar priesterbroer een 
nieuw project begonnen t.b.v. de oudere straatkinderen 
in Jakarta. Het gaat hierbij om een kiosk met een groot 
parkeerterrein t.b.v. van de vrachtwagenchauffeurs die 
over het eiland van de ene haven naar de andere haven 
rijden. De kiosk bevindt zich  halverwege het eiland in de 
nabijheid van de plaats Donggo aan de enige door-gaande 
weg. Daar is zuster Alexa met haar broer ook bezig een 
nieuwe kloostergemeenschap op te bouwen. Het was 
goed om dit nieuwe project nu met eigen ogen te kunnen 
aanschouwen. We komen hier verderop in dit verslag op 
terug. 
  
2. BELEID 
In 2013 hebben we als bestuur van onze stichting 
besloten om het aanvragen van giften voor de projecten 
te verscherpen. Daartoe hebben we in drie talen 
(Nederlands, Engels en Bahasa Indonesia)  een aanvraag- 
formulier ontworpen. (zie bijlage van het jaarverslag 
2013). In de verantwoording dienen de project-
coördinatoren specifiek aan te geven hoe ze de gelden 
hebben besteed. Vanwege de transparantie van ons 
beleid hebben we deze formulieren geplaatst op onze 
website (bij de link ANBI). 
In  de tweede helft van dit jaar hebben we de 
projectbegeleiders verzocht hun aanvragen voor het jaar 
2015 via het nieuw ontworpen formulier in te dienen. Het 
formulier blijkt goed te werken, want de 
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projectbegeleiders hebben het in het tweede semester 
van 2014 volgens de gegeven richtlijnen ingevuld. Op 
grond hiervan hebben we in de maand december de 
gevraagde gelden geheel of een gedeelte hiervan 
overgemaakt. (zie overzicht uitgaven). 
Tevens hebben we hierbij een onderscheid gemaakt 
tussen structurele gelden (ieder jaar) en incidentele 
gelden (wordt per aanvraag per jaar bekeken). 
Hiermee volgen we het – terechte - aangescherpte beleid 
van de belastingdienst voor de door overheid 
goedgekeurde ANBI-projecten. U kunt dit tevens nalezen 
op onze website bij de link ANBI. 
M.a.w. ons nieuwe beleid werkt. Het maakt het 
bovendien voor de indieners, voor ons als bestuur en 
uiteindelijk voor U als donateurs allemaal duidelijker en 
overzichtelijker. 
 
Nog een ander beleidsvoornemen: 
Bij het overzicht van de uitgaven zult U opmerken dat er 
minder uitgaven in 2014 aan de projecten zijn 
overgemaakt. Dit heeft o.a. te maken met het feit dat de 
zuster Fidelis en zuster Agnes voor 2015 nog geld over 
hadden uit 2014. Ook hebben we in onze gesprekken 
met hen besloten om een aantal projecten te gaan 
afbouwen (het betreft met name de microkrediet-
projecten op Flores  die nu zelfstandig verder kunnen). 
Ook hebben we als bestuur besloten om meerdere 
projecten om te zetten van structureel (jaarlijks) naar 
incidenteel (op aanvraag). Op deze manier konden we de 
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donaties het afgelopen jaar voor de projecten van zuster 
Alexa en broeder Sarju  wat verhogen. 
We komen hierop terug bij de verdeling van de gelden 
(4).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. OVERZICHT INKOMSTEN EN UITGAVEN IN 2014  
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INKOMSTEN 

 

 
UITGAVEN 

 
In kas 1 jan. 2014    € 7650 
Vaste donaties         € 5566 
Eenmalige giften     € 2520 
Sponsorloop De 
Lanteerne Nijmegen€ 
4643 
Kiwanis  
Valkenswaard          € 2000 
Sponsorbuffet          €   786        
Toko Indo                €    423  
Parochie Eersel       €    124  
Knoflookverkoop     €    126  
Verkoop boeken      €      48 
 

 
Overhead               €     48  
 
Voor het jaar 2015 
 
Structureel: 
Zuster Jeanne         € 3000 
Zuster Alexa           € 3585 
Broeder Sarju         € 7000 
 
Incidenteel: 
Zuster Alexa           € 3550 
Broeder Sarju         € 2500 
 

 
TOTAAL                 € 23.886 
 

 
TOTAAL                € 19.683 

 
TOTAAL IN KAS 01-01-2015                                 €  4.203 
 

 
 
 
 
4. VERDELING VAN DE GELDEN OVER DE PROJECTEN 

VOOR HET JAAR 2015 
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Bij de verdeling van de gelden voor het jaar 2015 
zijn we  uitgegaan van de vaste donaties, de eenmalige 
giften en de 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. 
5. We maken hierbij het onderscheid tussen 

structurele gelden (jaarlijks) en incidenteel 
(eenmalig ter beoordeling van het bestuur). 

6. Alle projecten dienen te worden ingediend met 
een aanvraagformulier. 

7. Alle projecten dienen achteraf via een 
gedetailleerd verslag te worden verantwoord, 
zodat we kunnen lezen waaraan de gelden zijn 
besteed.  

 
n.b. Voor niet alle projecten werden gelden beschikbaar 
gesteld, omdat ze nog geld in kas hadden. 
 
 
 
 
4.1. Zuster Fidelis in Cimahi / Java 
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Zuster Fidelis heeft voor onze werkbespreking m.b.t. haar 
projecten een keurig en gedetailleerd overzicht gemaakt 
voor haar adoptiekinderen. Ze heeft nog € 1290 in kas een 
bedrag dat toereikend is voor de aanvragen van haar 
projecten in 2015. Ze overhandigt de overzichten aan 
Anton om te bewaren in het archief van de stichting en als 
bewijsmateriaal voor de donateurs en het bestuur. Ze 
geeft ook aan dat het project van de becakrijders in 
Puworkerto, waarvan ze de leiding had overgenomen van 
zuster Agnes, op dit moment niet meer functioneert, 
omdat het gekoppeld was aan het ziekenhuis naast het 
klooster. Er is nu een nieuw ziekenhuis gebouwd, 
waardoor de groep uiteen is gevallen.  Ook zijn er nogal 
wat becakrijders op zoek moeten gaan naar ander werk, 
omdat de vele brommers in hun stad hun werk hebben 
overgenomen.  
In ons gesprek met zuster Fidelis staan we stil bij de rol 
die zuster Alberta in de toekomst voor onze stichting zou 
kunnen gaan spelen. Zuster Alberta is een zuster van 28 
jaar die uitstekend Engels spreekt. Ze is op dit moment 
heel betrokken bij de adoptiekinderen van zuster 
Edmunda. We zouden het als stichting erg op prijs stellen 
als zij als contactpersoon voor onze projecten zou willen 
optreden. Ze is niet alleen taalvaardig met het Engels, 
maar ze is ook bekend met de sociale media. Kortom: een 
zuster van de 21e eeuw. Zuster Fidelis antwoordt 
bevestigend op ons verzoek en geeft ook aan voor zuster 
Alberta hiervoor tijd vrij te maken. Wij zijn hier als 
stichting erg blij mee. 
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4.2. Zuster Mariana in Cimahi 
 
Dit is het eerste project dat oom Alfons en tante Adèle in 
Cimahi 40 jaar geleden ooit zijn begonnen.  
In dit ouderenhuis verblijven momenteel ongeveer 30 
ouderen. Ze zijn alleenstaand, veelal zonder familie-
leden, of in de steek gelaten door hun kinderen. 
Zuster Mariana is de directrice van dit tehuis. 
In 2013 heeft onze stichting voor het jaar 2014 incidenteel 
€ 3000 gedoneerd om het gebouw opnieuw te laten 
schilderen. Met eigen ogen (en foto’s) hebben we tijdens 
ons bezoek afgelopen jaar kunnen aanschouwen hoe ons 
geld besteed is. Het gebouw ziet er goed onderhouden en 
schoon uit. Hierna lopen we naar we het eigen kerkhof 
van dit bejaardentehuis. Hier vraagt een aanwonende 
bewoner (via zuster Mariana) €700 voor het recht van 
overpad. We zullen als stichting op dit incidenteel verzoek 
niet ingaan, omdat dit niet strookt met de doelstellingen 
van onze stichting. Bovendien komt het niet ten goede 
aan het werk van de zusters hier in het bejaardentehuis. 
 
4.3. Zuster Agnes / Projecten op Flores  
Tijdens onze werkbespreking met zuster Agnes  
afgelopen jaar zijn we opnieuw zijn onder de indruk hoe 
zij op 83-jarige leeftijd alles keurig heeft genoteerd en 
verantwoord voor de projecten op Flores. Het betreft 
hier: 

1. Twee winkelprojecten op de kampongs; 
2. De vissers uit het uiterste oosten van Flores; 
3. Het varkensproject in Larantuka; 
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4. De kleuterschool in de kampong Riangpuho; 
Zuster Agnes blijft nog even contactpersoon voor de 
projecten, maar  de toekomst is wat betreft  de 
opvolging van zuster Agnes (als contactpersoon) op dit 
moment nog onzeker. Wel spreken we met zuster Agnes 
af dat de winkelprojecten en het varkensproject zullen 
worden afgebouwd. M.a.w. de gelden gegeven als 
microkredieten hebben gewerkt, ze kunnen zich nu zelf 
bedruipen. Verder spreken we af dat de aanvragen voor 
de vissers en de kleuterschool voorlopig structureel 
zullen blijven. Op dit moment heeft zuster Agnes voor 
haar projecten nog € 1400 in kas.  Waarmee ze de 
aanvragen voor haar projecten in Flores in 2015 kan 
financieren.  
 
4.4. Zuster Jeanne in Purwokerto / Java 
 
Zuster Jeanne ontving voor haar project in 2015 een 
structurele bijdrage van € 3000. Ze begeleidt – evenals 
zuster Fidelis  – weer haar 10 adoptiekinderen. Het gaat 
ook hier om een bijdrage te leveren aan scholing en 
onderwijs van deze kinderen.  
 
 
 
4.5. Zuster Alexa in Jakarta en Sumbawa  

 
Zuster Alexa ontving voor haar projecten voor het jaar  
2015 structureel € 3585 voor de scholing van de 31 
straatkinderen van 4-12 jaar (kleuterschool en lagere 
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school) in Jakarta. Daarnaast ontving ze van ons 
incidenteel € 3550 voor haar nieuwe project op het eiland 
Sumbawa.  
Daar gaat het om een ‘wegrestaurant’ met een grote 
parkeerplaats langs de doorgaande weg over het eiland 
van het westen naar het oosten (of andersom) op een 
strategische plek. Deze plek is met name gericht op 
vrachtwagenchauffeurs, die hier kunnen en eten en 
rusten. In 2014 zijn de werkzaamheden m.b.v. een 
incidentele donatie  gestart.  
Op dit moment staan er slechts een eenvoudige kiosk 
met rookwaren enz., een restaurantje waar chauffeurs 
kunnen eten, een bandenreparatie, toiletten en mandi-
kamers. Omdat de chauffeurs vaak in de nacht rijden is 
men dag en nacht in bedrijf. 
Zuster Alexa is hier samen met haar priesterbroer Kristie 
5 jaar geleden mee begonnen. Ze hadden hierbij twee 
doelen voor ogen: 

1. Door de verkoop van spullen, etenswaren en het 
repareren van banden  voor haar ‘kinderen’  een 
eigen inkomen te genereren (een vorm van 
mikrokrediet); 

2. Het scheppen van zinvol werk voor de oudere 
pupillen van de straatkinderen uit Jakarta en hun 
opleiding af te ronden door ze onder begeleiding 
een vak in de praktijk te leren (bouwvakker, 
automonteur en kok), zodat ze hierna zelfstandig 
kunnen functioneren en een bestaan kunnen 
opbouwen zonder afhankelijk te zijn van 
anderen. 
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Tijdens ons verblijf op dit eiland in oktober 2014, legt 
zuster Alexa verantwoording  af van de gelden die ze 
afgelopen jaar van onze stichting ontvangen heeft.  Via 
een bijlage bij een e-mail had ze dit ons van te voren al 
toegestuurd. Nu we dit alles met eigen ogen gezien 
hebben weten we nu veel beter waaraan onze 
incidentele donatie voor dit project dit jaar besteed is. 
Het geeft ons alle vertrouwen voor de verdere 
ontwikkeling.  We hebben dan ook als bestuur besloten 
om haar voor 2015 een incidentele bijdrage te geven van 
€ 3550 voor de verdere uitbouw van dit wel heel 
bijzondere project. 
 
4.6. Broeder Sarju en Kirja in Yogjakarta 
 
De broeders Sarju en Kirja ontvingen voor het jaar 2015 
een structurele bijdrage van € 7000 voor de scholing van 
168 leerlingen in het voortgezet onderwijs en een 
incidentele bijdrage van € 2500 ten behoeve van de bouw 
van trainingsruimten in de voormalige werkplaatsen. 
Al jarenlang ondersteunen deze broeders kinderen, 
leerlingen en studenten, waarvan de ouders geen geld 
hebben om hun onderwijs en medische zorg te 
bekostigen. Tevens geven ze in hun klooster huisvesting 
aan leerlingen 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. Tijdens ons bezoek in oktober 2014 legde broeder 
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Sarju ons de procedure uit om in aanmerking te komen 
voor een subsidie. De procedure is als volgt: 
Om in aanmerking te komen voor deze subsidie 
hanteren de broeders een duidelijk gefaseerd protocol 
opgezet door de broeders in samenspraak met de 
directies van de verschillende scholen. De fasering ziet er 
als volgt uit: 

1. De schooldirectie geeft aan welke leerlingen 
volgens hen hiervoor in aanmerking komen. 

2. Dit betekent dat de ouders het zelf niet kunnen 
betalen. Het gaat hierbij in veel gevallen om 
gezinnen zonder inkomen vanwege 
werkloosheid. Ook gaat het in de meeste gevallen 
om onvolledige gezinnen, waar veelal de vader 
ontbreekt of leerlingen die worden opgevoed 
door een van de grootouders. 

3. Broeder Sarju gaat vervolgens op huisbezoek en 
krijgt daarbij inzage in de financiële en sociale 
omstandigheden, waarin de leerlingen worden 
opgevoed. 

4. Op grond hiervan volgt dan een beslissing, die 
ook afwijzend kan zijn. 

5. Aan het einde van het schooljaar vindt er, mede 
op grond van de schoolrapportages van de 
leerlingen een evaluatie plaats, waarbij besloten 
wordt de subsidie wel of niet te continueren (de 
leerlingen weten van te voren dat ze goed 
moeten presteren op school).  

 
4.7. Overheadkosten 
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Dit jaar hebben we aan overheadkosten slechts € 48 
uitgegeven. Het gaat hier om  het laten drukken van 
kerstkaarten en portokosten. 
De porto voor uitnodigingen voor het sponsorbuffet zijn 
betaald uit eigen middelen. Dit geldt eveneens voor het 
laten kopiëren van dit jaarverslag en het versturen ervan. 
Ook dit werd uit eigen middelen gefinancierd. 
 
NAWOORD 
 
Zoals we in het voorwoord al schreven kijken we met 
tevredenheid terug op het jaar 2014. 
Het gegeven dat we vorig jaar besloten hebben om ons 
beleid m.b.t. het aanvragen en verantwoorden van gelden 
aan te scherpen geeft u en ons niet alleen meer inzicht 
hoe de gelden besteed worden, maar maakt het werken 
als stichting ook professioneler. 
De ervaringen met het invullen van de aanvraag-
formulieren door de projectcoördinatoren  laten ons zien 
dat het ook  goed blijkt te werken.  M.a.w. het is een 
duidelijke verbetering in de transparantie en 
verantwoording van de bestedingen van de gelden. 
 
We kijken ook met veel voldoening terug op onze reis 
langs de projecten in oktober van het vorige jaar. 
De gesprekken met onze contactpersonen van de 
projecten waren niet alleen heel onderhoudend, maar 
leverde ons ook veel op voor het te voeren beleid in de 
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toekomst. Ook de verantwoordingen die ons werden 
overhandigd zagen er gedetailleerd en goed verzorgd uit. 
Als u belangstelling hebt voor het reisverslag dan kunt u 
dit vinden op onze website (www.help-indonesie.nl) 
onder de link downloads/ reisverslag 2014. 
 
Tot besluit willen we u , mede namens de project-
coördinatoren in Indonesië, nogmaals hartelijk bedanken 
voor uw donaties en het organiseren van allerlei 
verschillende acties. We spreken de wens uit dat u ons de 
komende jaren zal blijven ondersteunen om dit prachtige 
werk te kunnen voortzetten. 
 
DONATIES ZIJN ALTIJD WELKOM! 
 
U kunt Uw gift storten op: 
NL54INGB0005470042 
t.n.v. Erven A van Deursen / APC van Deursen 
o.v.v. Stichting 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: 
www.facebook.com/kleinschaligeprojectenindonesie 
houden we U op de hoogte van actuele acties en 
berichten. Folders voor fondswerving zijn op te vragen bij 
Anneke en Anton van Deursen.  

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

 


