Jaarverslag 2015

Van de stichting
Kleinschalige projecten indonesië
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1 Voorwoord
Dit is het jaarverslag van de ‘Stichting Kleinschalige Projecten Indonesië’ (SKPI).
In dit verslag geven we – zoals ieder jaar – een verantwoording van onze
inkomsten en uitgaven in 2015 en onze activiteiten.
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We kijken wat betreft de inkomsten met tevredenheid terug op dit afgelopen jaar,
hoewel de inkomsten in 2015 in vergelijking met de inkomsten in 2014 wat minder
zijn. Dit heeft o.a. te maken dat er in 2015 minder acties zijn geweest. We zijn
verheugd om te constateren dat we wel weer enkele nieuwe donateurs aan ons
bestand hebben mogen toevoegen. Mede daardoor zijn de bijdragen van onze
vaste donateurs hoger dan in de vorige jaren.
We hebben dit jaar opnieuw twee grote geldbedragen voor onze kleinschalige
projecten mogen ontvangen. Zoals ieder jaar ontvingen we weer een mooi
bedrag, dat opgehaald werd op de paasmarkt van de De Lanteerne, een
basisschool in Nijmegen. Daarnaast ontvingen we een aanzienlijke donatie van de
Stichting tot instandhouding van het Kolfffonds (zie: www.kolfffonds.nl).
“De stichting, opgericht in 1911, stelt zich ten doel wettige afstammelingen van in het
voormalige Nederlands-Indië gevestigd geweest zijnde Nederlanders financiële hulp te
bieden aan kinderen van voormalige Nederlanders die in Indonesië verblijven.
Die hulp is met name gericht op verlichting van hun studiekosten.” (citaat van hun
website). Deze groep is in Indonesië de afgelopen jaren steeds kleiner geworden.
Het bestuur van het fonds is daarom het afgelopen jaar op zoek gegaan naar
stichtingen die eveneens zijn opgericht om onderwijskansen voor kinderen in
Indonesië met gelden te ondersteunen.
Via het internet selecteerden ze 40 in aanmerking komende Nederlandse
organisaties. Van deze 40 bleven er uiteindelijk 3 over.
Tot onze grote verrassing werden we afgelopen jaar als één van de drie
overgebleven stichtingen uitgenodigd voor een gesprek met enkele bestuursleden
van het Kolfffonds. Het SKPI-bestuur waardeerde dit besluit van het Kolfffonds
en de keuzen van de andere donateurs om onze projecten te ondersteunen, als
een groot goed. In het gesprek kwamen in het bijzonder de onderwijsprojecten
van broeder Sarju in Jogjakarta (Yayasan Realino) en de onderwijskansen voor
de straatkinderen van zuster Alexa in Jakarta en op het eiland Sumbawa (Yayasan
Kasih Mandiri) uitvoerig aan de orde. De bestuursleden vonden de doelstellingen
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van deze onderwijsprojecten goed passen binnen de doelstellingen van hun fonds.
Eén van de bestuursleden heeft het afgelopen jaar ook een bezoek gebracht aan
zuster Alexa. Hij was zeer onder de indruk van haar werkzaamheden. In januari
jl. hebben we een zeer prettig gesprek gehad met het bestuur van het fonds.
Ze zullen voor dit jaar (2016) met elkaar bespreken welke deelprojecten van
Realino en Kasih Mandiri voor een extra donatie in aanmerking komen.
(Yayasan = Stichting)
In het afgelopen jaar 2015 kijken we 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 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. 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. We merken dat dit laatste
medium door onze donateurs veel wordt bekeken.
Helaas moeten wij u mededelen dat het afgelopen jaar de laatste Nederlandse
zuster Dominicanes, zuster Edmunda, in mei jl. op 92-jarige leeftijd is overleden
in Cimahi. Met grote bewondering voor haar enthousiasme en inzet voor haar
adoptiekinderen kijken we terug op dit welbestede leven. Moge zij rusten in
vrede.

2 Bezoek projecten in 2015
In oktober 2015 heeft onze voorzitter Anton Vandeursen voor de derde keer
een studiereis georganiseerd voor zijn collega’s van de Faculteit Educatie van de
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). De 16 collega’s gaven lezingen
op de universiteit Sanata Dharma in Jogjakarta voor collega’s en studenten.
Bovendien verzorgden ze workshops voor de leerkrachten van de basis- en
middelbare scholen van de zusters Dominicanessen in Puwerkorto.
Gedurende deze week bezochten ze ook het project van de straatkinderen
van zuster Alexa in Jakarta en het onderwijsproject van broeder Sarju en
romo (= priester) Adri in Jogjakarta. Ze waren diep onder de indruk van de
werkzaamheden van beide projecten. Hun enthousiaste reacties zijn te zien
op twee filmpjes op de Facebookpagina van de Kleinschalige Projecten. Nadat
de collega’s terugkeerden naar Nederland is Anton nog een week in Indonesië
gebleven om over de uitbreidingen van de projecten van zuster Alexa en romo
Adri, de opvolger van broeder Sarju, te spreken.
Zo heeft hij romo Adri, een priester Jezuïet, niet alleen beter leren kennen, maar
met hem heeft hij ook verschillende gezinnen bezocht van de leerlingen die door
de Yayasan Realino worden ondersteund.

Tot slot willen we natuurlijk onze vaste donateurs hartelijk bedanken voor hun
jaarlijkse bijdragen. Tevens mochten we ons weer 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 2016 zal blijven steunen.
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3 Beleid

4 O
 verzicht inkomsten en uitgaven
in 2015

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 van hun aanvraag
dienen de projectcoördinatoren specifiek aan te geven hoe ze de gelden
willen besteden. Op basis van die aanvraag schrijven ze aan het eind van het
kalenderjaar een jaarverslag. Vanwege de transparantie van ons beleid hebben we
deze formulieren geplaatst op onze website (bij de link ANBI).
We werken nu voor het tweede jaar met deze aanvragen en daarop gebaseerde
jaarverslagen. Over het algemeen zijn zowel de projectleiders als wij tevreden
over deze aanpak. Wel is het zo dat de projectcoördinatoren nog duidelijk
moeten wennen aan deze werkwijze. Het geeft ons meer inzicht over hun
behoeftes en benodigdheden.
Ook het onderscheid dat we twee jaar geleden gemaakt hebben tussen
structurele gelden (ieder jaar) en incidentele gelden (wordt per aanvraag per jaar
bekeken) heeft ons tevens meer inzicht gegeven in de bestede gelden.
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.

Inkomsten			

Uitgaven

In kas 1 jan. 2015
Vaste donaties
Eenmalige giften
De Lanteerne
(paasmarkt)
Kolfffonds
Sponsorbuffet
- loterij
- Toko Indo
- Boeken
- Totaal
		

€ 4203
€ 7222
€ 1915

Voor het jaar 2016

Totaal

Structureel:
Zuster Alexa
Romo Adri

€ 5140
€ 8500

Incidenteel:
Zuster Alexa

€ 3500

€ 1340

Overhead

€ 172

€ 18.719

Totaal

€ 17.312

€ 1039
€ 3000

Totaal in kas 01-01-2016

€ 1407

Zuster Agnes en zuster Fidelis stoppen met hun projecten m.i.v. 1 januari 2016.
Dit heeft consequenties voor ons als Stichting Kleinschalige Projecten Indonesië.
Zoals het er nu uitziet zullen we ons structureel blijven richten op drie projecten:
1. De adoptiekinderen van zuster Jeanne in Puwerkorto;
2.	De straatkinderen van zuster Alexa in Jakarta en in Donggo (op het eiland
Sumbawa);
3.	De leerlingen van de Stichting Realino in Jogjakarta o.l.v. romo Adri.
Voor ons beleid betekent dit concreet dat we ons kunnen gaan bezighouden met
minder projecten en (eventueel) meer gelden, die alleen gericht zullen zijn op
onderwijskansen voor kinderen. Op deze prioritering van ons beleid zullen we in
de toelichting nader ingaan.
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5 T
 erugblik (2015) en vooruitblik
(2016) op de verdeling van de
gelden over de projecten
Zoals we hiervoor bij punt 3 schreven, werden er in vergelijking met
voorafgaande jaren minder aanvragen door projectcoördinatoren ingediend.
Daarom konden we bij de toekenning van de gelden voor 2016 ons beperken tot
de structurele en incidentele aanvragen van zuster Alexa en romo Adri.
Voor de terugblik 2015 hebben we dankbaar gebruik kunnen maken van
jaarverslagen van de project-coördinatoren.

5.1 Zuster Fidelis in Cimahi / Java
Met ingang van het jaar 2016 is zuster Fidelis gestopt met haar werkzaamheden
voor onze stichting. We willen haar, mede namens de adoptiekinderen en de
becakrijders in Puworkerto, hartelijk danken voor het vele werk dat ze voor de
allerarmsten in Indonesië heeft verricht.
Volgens haar jaarverslag heeft ze voor het jaar 2015 € 310 voor scholing van
adoptiekinderen gebruikt. Aan het eind van het jaar 2015 stond er nog een bedrag
van € 1175 op haar rekening. Deze rekening heeft ze opgeheven door voor het
jaar 2016 € 500 over te maken naar zuster Agnes, een incidentele bijdrage t.b.v.
een vissersgroep op Flores en € 675 naar zuster Jeanne ten behoeve van de
adoptiekinderen die zuster Jeanne van haar heeft overgenomen.

5.2 Zuster Agnes / Projecten op Flores
Ook zuster Agnes heeft op 84-jarige leeftijd besloten om haar werkzaamheden
voor onze projecten op het eiland Flores te beëindigen. Tijdens onze
werkbespreking in Rawaseneng 2014, hadden we met zuster Agnes afgesproken
de projecten op Flores af te bouwen door ze voor 2015 met een laatste bijdrage
te ondersteunen.
In haar jaarverslag geeft ze aan dat de toko’s, gedragen door twee vrouwen
groepen, goed lopen en dat er zelfs een derde vrouwengroep werd opgericht,
ondersteund door de twee anderen. De ‘varkensgroep’ staat nu op eigen benen
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en heeft een ‘minicredit union’ opgericht waar leden tegen 1% rente geld kunnen
lenen.
De kleuterschool heeft een groot waterreservoir. Met de vissersgroepen gaat
het wat minder. Daarom hebben we besloten de vissers via zuster Agnes met een
incidentele bijdrage van € 500 voor 2016 te ondersteunen.
Met haar hebben we, ondanks haar afscheid, afgesproken dat zij de drie groepen
vissers en de kleuterschool in de gaten houdt.
Zuster Agnes willen we langs deze weg hartelijk danken voor het vele werk dat ze
afgelopen jaren voor onze stichting op Java en Flores heeft verricht. Ze zal door
haar wijsheid, intelligentie en passie voor ons onvergetelijk blijven.

5.3 Zuster Jeanne en haar adoptiekinderen
Zuster Jeanne ontving voor haar project in 2015 een structurele bijdrage van
€ 3000 t.b.v. onderwijs en scholing van kinderen. Ze begeleidt – evenals zuster
Fidelis in 2015 – adoptiekinderen.
In haar jaarverslag 2015 gaf ze aan dat ze voor 2016 nog over voldoende financiële
middelen beschikte. Met het bedrag van € 675 dat ze van zuster Fidelis (zie punt
5.1.) voor haar nieuwe adoptiekinderen ontving, kan ze voorlopig vooruit.
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5.4 Yayasan Kasih Mandiri:
zuster Alexa in Jakarta en Sumbawa
Het jaarverslag van Kasih Mandiri bevat twee onderwerpen: het schoolgeld
voor 31 kinderen en de ´parkeerplaats´. Zoals het reisgezelschap van de HAN
in november 2015 zelf heeft kunnen ervaren (p. 5), gaat het met deze kinderen
goed, zie het filmpje op onze facebookpagina. Op basis van hun aanvraag krijgt
de Stichting Kasih Mandiri voor 2016 wederom een structurele bijdrage om
het schoolgeld, de schooluniformen en buitenschoolse activiteiten van deze
31 kinderen te bekostigen.
Om 12 straatjongeren uit Jakarta kansen te bieden, ontwikkelde zuster Alexa
samen met romo Kristi op Sumbawa - Donggo het zogenaamde parkeerplaats
project. Voor 2015 hadden ze een incidentele bijdrage ontvangen voor het
bouwen van een kleine winkel met eetgelegenheid. Maar door het plotselinge
overlijden van romo Kristi in juni 2015, een maand voordat de bouw zou starten,
hebben ze in overleg met de oudsten van het dorp hun plannen veranderd.
In Donggo en omgeving bestaat een grote behoefte aan een winkel waar men
allerlei bouwmaterialen kan kopen. Om aan deze behoefte te voldoen hebben ze
een huis in aanbouw gekocht, de jongeren hebben het tot opslagruimte en winkel
verbouwd, zorgen voor de voorraad en verkopen de materialen.

In hun aanvraag voor 2016 gaven ze aan het parkeerplaats project te willen
herstarten. Om ze daarbij te helpen heeft de SKPI besloten Kasih Mandiri een
incidentele bijdrage te geven.
Rest ons nog te vermelden dat Kasih Mandiri in haar aanvraag voor 2016
ondersteuning heeft aangevraagd voor vijf jongeren die een universitaire studie
willen volgen en van plan zijn kansloze kinderen en jongeren in Sumbawa
onderwijs te bieden.

5.5 Yayasan Realino: romo Adri in Jogjakarta
In Jogjakarta heeft het afgelopen jaar een kleine wisseling van de wacht plaats
gevonden. Broeder Sarju die samen met broeder Kirja het project van de
Stichting Realino van de Jezuïetenorde in Jogjakarta leidde, werkt sinds september
2015 voor de universiteit Sanata Dharma in Jogjakarta. Vanwege zijn succesvolle
aanpak en methodiek heeft de rector van deze universiteit hem gevraagd
200 academische studenten van arme komaf te begeleiden (studievoortgang,
stage, beroeps- en persoonsvorming, financiële ondersteuning). Langs deze
weg willen we broeder Sarju hartelijk danken voor de jarenlange prettige
samenwerking met onze stichting.
Zoals eerder werd gemeld is romo Adri onze nieuwe projectcoördinator. In het
jaarverslag over 2015 schreef hij dat ze ook in Jogjakarta en omgeving te maken
kregen met een verslechtering van de economische situatie, met als gevolg dat
lokale donoren zich terugtrokken en meer kinderen zich aanmeldden voor
ondersteuning.
Door onze incidentele bijdrage voor 2015 voor onderwijs te benutten, konden
zij toch in de eerste helft van het jaar 168 kinderen naar school laten gaan en
204 kinderen in de tweede helft.
Voor 2016 heeft Adri voor 210 leerlingen uit het basis- en het voortgezet
onderwijs een aanvraag (€ 11.538) ingediend. De SKPI kon Realino € 8500
schenken.
Verder heeft romo Adri nog een incidentele aanvraag ingeleverd om straat
kinderen in Jogjakarta op te vangen: ‘Empowering Street Children through
workshop galleries’.
Al jarenlang ondersteunt de Stichting Realino kinderen, leerlingen en studenten,
waarvan de ouders geen geld hebben om hun onderwijs en medische zorg te
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6 Nawoord
Zoals we in het voorwoord al schreven kijken we met tevredenheid terug op het
jaar 2015.
Het gegeven dat we twee jaar geleden 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 aanvraagformulieren en het schrijven van
jaarverslagen door de projectcoördinatoren laten ons zien dat deze aanscherping
goed blijkt te werken. M.a.w. het is een duidelijke verbetering in de transparantie
en verantwoording van de bestedingen van de gelden.
bekostigen. Tevens hebben ze in hun gebouwen een zogenaamd dormitorium
waar leerlingen die te ver weg wonen, kunnen verblijven en studeren.
Op hun terrein bevindt zich een eigen opleiding waar de leerlingen een vak
kunnen leren. De spullen die hier worden gemaakt worden verkocht aan winkels
in de buurt.

5.6 Overheadkosten
Dit jaar hebben we aan overheadkosten in totaal € 172 uitgegeven. Het gaat hier
om beheerskosten van de website voor de jaren 2013 t/m 2015 (3x € 39 is € 117)
plus het laten drukken van de kerstkaarten (€ 55).
De kosten voor het verzenden van de uitnodigingen van het sponsorbuffet, de
kerstkaarten, het laten kopiëren van dit jaarverslag en het versturen ervan,
werden uit eigen middelen gefinancierd.
Vanwege het terugbrengen van deze uitgaven zijn we dit jaar begonnen met het
digitaal versturen van onze jaarverslagen naar een deel van onze donateurs.
Andere donateurs krijgen het jaarverslag per post. Wenst u het jaarverslag per
post of per mail te ontvangen, anders dan in 2016 voor u het geval was, dan
kunt u uw voorkeur doorgeven aan het postadres van de Stichting (zie p. 14) of
een bericht sturen naar stichtingkpi@gmail.com, met vermelding van uw huis- of
e-mailadres.
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Wanneer we terugkijken op de jarenlange contacten die we gedurende vele jaren
hebben opgebouwd met de zuster Dominicanessen moeten we constateren,
dat door het stoppen van de activiteiten van zuster Agnes, zuster Fidelis en
het overlijden van zuster Edmunda het aantal projecten dat door de zusters
Dominicanessen voor onze Stichting werden verzorgd, duidelijk verminderd is.
Daarnaast constateren we dat, mede door onze connecties met het Kolfffonds,
onze contacten met het project zuster Alexa in Jakarta en op het eiland Sumbawa
en het project van romo Adri in Jogjakarta geïntensiveerd zijn. In zoverre hopen
we voor de toekomst meer voor hen te kunnen betekenen.
Tot besluit willen we u, mede namens de projectcoördinatoren in Indonesië,
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.
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Donaties zijn altijd welkom!
U kunt Uw gift storten op:
NL54INGB0005470042
t.n.v. Erven A van Deursen / APC van Deursen
Binnenwiertzstraat 9, 5615 HE Eindhoven,
o.v.v. Stichting Kleinschalige Projecten Indonesië.
We hebben een ANBI-status i.v.m. aftrekbaarheid voor de belastingen.
n.b.
Giften aan een ´Algemeen Nut beogende instelling (ANBI) zijn bij de
inkomstenbelasting pas aftrekbaar voor zover ze uitstijgen boven 1% van uw
drempelinkomen. Maar het is ook mogelijk een overeenkomst aan te gaan waarin
u vastlegt tenminste vijf jaar lang jaarlijks een vast bedrag te schenken. In dat
geval is het gehele bedrag vrijwel zonder beperkende voorwaarden aftrekbaar
voor de belastingen. Vroeger moest voor zo’n overeenkomst een notariële acte
worden opgemaakt. Dit is sinds 2014 niet meer nodig.
Zie:
www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/relatie_
familie_en_gezondheid/schenken/giften_aan_goede_doelen/periodieke_giften/
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 Vandeursen.
Contactpersoon:
Anton Vandeursen
Telefoonnummer: 024-3448582
e-mail: anton@help-indonesie.nl

ontwerp en opmaak:

HdeK
studio
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Hendrick de Keijserstraat 21
3583 TE Utrecht
T (030) 25 23 731, (06) 41 876 392
E inekedewit @ planet.nl

