Jaarverslag 2019
van de Stichting
Kleinschalige Projecten Indonesië
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Graag willen we dit jaarverslag van de ‘Stichting Kleinschalige Projecten
Indonesië’ (SKPI) beginnen met een citaat van 22 april 2020, van één van onze
coördinatoren in Jogjakarta, Maswan:
“… children of poor families would be one of the groups in the society that are hit most
by the crisis. As you know, most parents of the scholarship grantees work in informal
sectors. In the midst of the Covid-19 pandemic, poor informal workers start to lose their
source of daily income.”
Dit citaat beschrijft kort en krachtig wat de kerntaak is van de SKPI: deze
kinderen een toekomst blijven bieden, hoe moeilijk het nu ook is.
Een kerntaak die op heldere wijze in een interview met Adri tijdens het
sponsordiner in november 2019 werd besproken *.
We kijken terug op een goed jaar, vooral dankzij de bijdragen van onze vaste
donateurs en de vele éénmalige giften kunnen we onze kerntaak realiseren. Jullie
zijn het, die garanderen dat onderwijs aan kinderen van onze projecten mogelijk
blijft. We danken daarom de families Stigter, Mooij, Gronheid, Marell, Spée en
vele anderen voor hun giften.
Ook in 2019 werden er bijzondere acties georganiseerd zoals de ‘dakgoten-actie’
in Geldrop, die van Eline Cornelissen toen ze met pensioen ging, de collecte van
Nicole Schubert tijdens haar installatie als studentenpastor in de Studentenkerk
in Nijmegen. En opnieuw hebben we van de basisschool De Lanteerne in
Nijmegen in 2019 een fantastisch bedrag
ontvangen. Ons dankbaar hart gaat vooral
uit naar de kinderen en het team van deze
school.
Verder ontvingen we schenkingen van de
Stichting Kiwanis uit Valkenswaard, het
diaconaat Hogeloon en ontvingen we van het
Kolfffonds een substantiële bijdrage. Dank!
Voor het achtste achtereenvolgende jaar
kijken we met veel plezier terug op ons
sponsorbuffet in november 2019. Een speciaal
dankwoord gaat uit naar de beheerders van
Zaal de Borgh in Geldrop, die kosteloos hun
ruimten voor ons beschikbaar hadden gesteld
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en naar de cateraars van Toko Senang uit Eindhoven die onze projecten financieel
ondersteunden door tegen een geringe vergoeding voor een heerlijk Indisch
buffet te zorgen.
Verder vindt u in dit jaarverslag een verantwoording van onze inkomsten en
uitgaven in 2019. Tevens kijken we vooruit naar de verdeling van de gelden in
2020 voor de projecten naar aanleiding van de ingediende aanvragen (proposals).
Deze aanvragen staan op onze website, zie: www.help-indonesie.nl/downloads.
* Voor een videoverslag van het gesprek met romo Adri zie de website:
www.help-indonesie.nl/index.php/sponsor-acties-2019/103-2019-11-10sponsorbuffet-2019

2. Bezoek projecten in 2019
In december 2019 en januari 2020 waren Jeroen Gronheid en Anton Vandeursen
in Indonesië. Tijdens onze reis hebben we de projecten van Yayasan (Stichting)
Realino in Jogjakarta en de projecten van Yayasan Kasih Mandiri Bersinar in Ende
op het eiland Flores bezocht.
Tijdens dat bezoek en mijn werkbezoeken als pabo-docent viel het me op dat
er in het onderwijs in Indonesië belangrijke hervormingen plaatsvonden. De
ontwikkelingen betreffen vooral de opleiding tot groepsleerkracht basisschool,
de certificering van groepsleerkrachten (vele leerkrachten zijn niet bevoegd),
de salariëring van docenten, de betaling van schoolgelden voor zowel publiek als
privaat onderwijs enz.
Omdat de SKPI zich vooral richt op het mogelijk maken van onderwijs voor
kinderen uit arme milieus door middel van het verstrekken van zogenaamde
SKPI-beurzen (SKPI-Scholarships) hebben we een indringend gesprek gevoerd
met de coördinatoren van beide Stichtingen naar aanleiding van hun aanvragen
voor het jaar 2020 (zie de website voor een verslag). Hieronder volgt dan een
korte samenvatting:
De overheid in Indonesië probeert sinds 1998 de kwaliteit van het onderwijs
en de toegang te verbeteren. Dit gebeurt door enerzijds te investeren in de
ontwikkeling van de docenten door hen te certificeren via een cursus en een
examen. Bij het behalen van zo een certificaat ontvangen zij een extra salaris. De
resultaten zijn helaas niet altijd naar wens, omdat die certificering in veel gevallen
wordt afgedaan als een formaliteit in plaats van dat men echt de kwaliteit van
de docent toetst. Het enig effect is dat er behoorlijke verschillen in salariëring
ontstaan.
Anderzijds probeert de overheid de toegang tot onderwijs via de publieke
scholen (basisschool en junior highschool) te vergroten door te zorgen voor
gratis onderwijs, d.w.z. kinderen hoeven geen schoolgeld meer te betalen. Maar
in feite is dit onderwijs niet gratis, omdat er nog diverse directe en indirecte
kosten bijkomen voor de ouders. Denk aan boeken en schooluniformen, maar
ook vervoer naar school en extra bijdragen die voor bepaalde lessen/activiteiten
worden gevraagd. Bovendien wordt voor het lager beroepsonderwijs nog steeds
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schoolgeld gevraagd. Het
gevolg is dat voor kinderen
uit de armste gezinnen
het volgen van onderwijs
vrijwel onmogelijk wordt.
Daar komt nog bij dat
de publieke scholen,
vanwege de grote
toeloop, toetredingseisen
zijn gaan stellen. Voor
kinderen die opgroeien
in de armste gezinnen
geldt dat zij hier niet vaak
aan kunnen voldoen.
Ze zijn in een omgeving
opgegroeid waarin
bepaalde competenties en
sociale vaardigheden voor
het volgen van onderwijs
niet of minder zijn ontwikkeld. Deze groep is hierdoor aangewezen op de
private scholen. Ook hier probeert de overheid bij te springen door te proberen
die kinderen tot het gewenste niveau bij te spijkeren. Deze steun geldt alleen
voor gezinnen die van oorsprong uit de regio komen, bijvoorbeeld Jogjakarta.
Waardoor de arme gezinnen die van buiten die regio komen, bijvoorbeeld Flores,
Sumbawa enz., buiten de boot vallen.
Conclusie: ondanks het gratis onderwijs in Indonesië voor de SD (basisschool)
en de SMP (onderbouw voortgezet onderwijs) blijft het verstrekken van SKPIbeurzen aan kinderen een noodzakelijk gegeven.
(met dank aan de inzichtelijke bijdragen van romo Adri en romo Maswan)

3. Beleid
Zoals eerder aangegeven hebben de veranderingen in het onderwijs in Indonesië
er toe geleid dat we als Stichting nog scherper zijn gaan letten op de legitimiteit
van de aanvragen.
We hebben daarom een document opgesteld waarin op gedetailleerde wijze
wordt aangegeven aan welke uitgangspunten, voorwaarden en procedures een
aanvraag voor SKPI-beurzen moeten voldoen.
U kunt dit document vinden op de website van de SKPI, onder het tabblad
‘downloads’. De titel van het document is: ‘About the allocation of the skpischolarships’.
We werken nu voor het zesde jaar met formats voor het opstellen van
jaarverslagen en aanvragen. De ervaring is dat de projectcoördinatoren daar het
belang van inzien.
Verder blijven we het onderscheid toepassen tussen structurele gelden (ieder
jaar) en incidentele gelden (wordt per aanvraag per jaar bekeken).
Voor de toekomst blijven we ons structureel richten op de volgende projecten:
1. De adoptiekinderen van zuster Jeanne in Purwokerto;
2. D
 e straatkinderen van de Stichting Kasih Mandiri van zuster Alexa in
Jakarta en de scholieren in Ende (op het eiland Flores);
3. D
 e scholieren en straatjongeren van de Stichting Realino in
Jogjakarta o.l.v. romo Adri.
Voor ons beleid betekent dit concreet dat we ons alleen bezighouden met
projecten (mede met de extra ondersteuning van het Kolfffonds), die gericht zijn
op onderwijskansen voor kansarme kinderen uit zeer armlastige milieus.

Wel heeft de SKPI op basis van deze recente ontwikkelingen in het onderwijs de
toewijzing van de zogenaamde SKPI-scholarships aangescherpt, zie paragraaf 3.
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4 O
 verzicht inkomsten en uitgaven
in 2019
Inkomsten		

Uitgaven

* Dankzij een bijdrage van het
Kolfffonds in maart 2019 kon de
SKPI de begrote uitgaven voor 2019
bijstellen. Deze bijstelling betrof een
aanvulling op de aanvraag van de
Stichting Kasih Mandiri Flores – Ende
voor 2019

* Extra uitgaven voor het jaar
2019
Structureel:
Stichting Kasih Mandiri – FloresEnde – 2019

In kas 1 januari 2019
Vaste donaties
Bijzondere giften
Kiwanis
De Lanteerne: Paasmarkt
– Sponsorloop

€
€
€
€

0
8.550
5.058
1.500

€

4.940

Kolfffonds *
Sponsorbuffet: loterij,
Toko Indo, boeken

€ 10.000

Totaal

€

1.620

€ 31.668

Overhead 2019
Structurele uitgaven 2019:
Stichting Realino
Schoolgeld 2020
Stichting Kasih Mandiri-Jakarta
Schoolgeld 2020
Stichting Kasih
Mandiri –Flores – Ende
Schoolgeld 2020
Kelasi - Sr. Jeanne
Schoolgeld – 2020

€

6140

€

103

€ 10.412
€

2.000

€

8.925

€

1.400

Incidentele uitgaven 2019:
Stichting Realino – project
‘Street Children’ - 2020

€

1.938

Totaal

€ 31.668

Totaal in kas 01-01-2020 € 750

5. T
 erugblik (2019*) en vooruitblik
(2020*) op de verdeling van de
gelden over de projecten
In deze paragraaf geven we een beknopt overzicht van de toekenning van de
gelden. Het betreft de structurele en incidentele aanvragen van de stichtingen
Kasih Mandiri / zuster Alexa, Realino / romo Adri en Kelasi / zuster Jeanne.
Voor de terugblik 2019 en voor de vooruitblik van 2020 hebben we
dankbaar gebruik kunnen maken van jaarverslagen en aanvragen van de
projectcoördinatoren.
* kalenderjaar 2019:
- 2de semester januari 2019 – juni 2019
- 1ste semester juli 2019 – december 2019
* kalenderjaar 2020:
- 2de semester januari 2020 – juni 2020
- 1ste semester juli 2020 – december 2020

5.1. Z
 uster Jeanne en haar adoptiekinderen in
Purwokerto
Dit project van zr. Jeanne, een Dominicanesse, dateert al uit de tijd van vader en
moeder Van Deursen.
Zr. Jeanne stuurt elk jaar de resultaten van elk kind per post ons toe.
Op het sponsordiner liggen deze rapportages ter inzage. Zr. Jeanne ondersteunt
basisschoolkinderen en kinderen in het voortgezet onderwijs afkomstig uit arme
gezinnen.
Terugblik 2019:
Zr. Jeanne heeft haar aanvraag voor 2019 van € 1300 teruggetrokken. Voor het
afdragen van de schoolgelden, beschikte zij nog over voldoende middelen.
Vooruitblik en besluit 2020:
Voor het jaar 2020 heeft zij bij de SKPI een aanvraag van € 1400 ingediend. Deze
aanvraag is goedgekeurd.
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5.2. Stichting Kasih Mandiri Bersinar: zuster Alexa
in Jakarta en Ende op het eiland Flores
Terugblik 2019:
De stichting Kasih Mandiri had in 2019 twee vestigingen: één in Jakarta/Java en de
tweede in Ende/Flores. In totaal ontvingen ze voor 2019 € 10.140

Het is een structurele bijdrage om het schoolgeld, de schooluniformen en
buitenschoolse activiteiten van deze 15 kinderen te bekostigen.
Door een bijzondere gift van een vaste donateur, giften van donateurs en
het Kolfffonds (geschonken in 2019), kon de SKPI de aanvraag voor Jakarta
toekennen en die voor Ende reserveren.

Gespecificeerd naar vestiging:
Ende:
Kasih Mandiri-Ende had voor het jaar 2019 € 7.924 aangevraagd en ontvangen,
verdeeld over:
200 leerlingen (basisschool, voorgezet- en lager beroepsonderwijs). Zij kregen
een structurele bijdrage voor het betalen van hun schoolgelden.
Jakarta:
Voor 23 straatkinderen in Jakarta werd een structurele bijdrage van € 2.216
verleend.

5.3. Stichting Realino: romo Adri in Jogjakarta

Vooruitblik en besluit 2020:
Voor het jaar 2020 heeft Kasih Mandiri voor 613 kinderen in Ende-Flores
€ 19.359 aangevraagd en voor 15 straatkinderen in Jakarta € 2.414 in totaal
€ 21.773.

Verder ondersteunt de Stichting Realino leerlingen, waarvan de ouders
geen geld hebben om hun onderwijs te bekostigen (het Scholarship project).
Het zijn leerlingen uit het lager onderwijs, het voortgezet onderwijs en het
beroepsonderwijs. Na een aanvraag voor ondersteuning vindt er een screening
plaats door:
a. een advies van de directeur van de school;
b. het invullen van een vragenformulier;
c. en een huisbezoek, c.q. interview.
Vervolgens worden de leerlingen ingedeeld in drie categorieën: zeer dringend,
dringend en niet dringend.

Gespecificeerd naar vestiging:
Ende-Flores:
Haar aanvraag betreft het schoolgeld voor 613 kinderen uit het basis- , voortgezet
en lager beroepsonderwijs. Naar aanleiding van ons bezoek (p. 5-6) en de door
de SKPI nieuw geformuleerde voorwaarden (p. 7) hebben we deze aanvraag
geparkeerd. Voorlopig hebben we een bedrag van € 8.925 voor ongeveer 200
kinderen in Ende gereserveerd. We wachten nu op een betere onderbouwing van
hun aanvraag voor het jaar 2020.
Jakarta:
Voor het jaar 2020 ging het om een bedrag van € 2.414 voor 15 basisschool
kinderen. Ook deze aanvraag kon Kasih Mandiri niet goed onderbouwen,
uiteindelijk kwamen zij tot een beargumenteerd en transparant bedrag van
€ 2000.
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Inleiding:
Op precieze en indringende wijze beschrijft romo (priester) Adri in zijn verslagen
over 2019 en aanvragen 2020 de economische en sociale ontwikkelingen waarin
de straatkinderen en hun families zich bevinden. Het gaat hierbij om arme, veelal
gebroken gezinnen met weinig inkomsten (door scheiding, werkeloosheid of
andere omstandigheden). Op de website van de SKPI kunt u deze documenten
raadplegen.

Voordat we de aanvragen van Yayasan Realino voor het jaar 2020 goedkeurden,
hadden we een indringende correspondentie gevoerd met de coördinatoren van
Yayasan Realino. De resultaten van die correspondentie kunt u op de website
raadplegen.

11

Terugblik 2019:
De stichting Realino in Jogjakarta had in 2019 voor 200 leerlingen een voorstel
ingediend. Het betrof hier een voortzetting van het structurele ´Scholarship´
programma van de afgelopen jaren voor een bedrag van € 10.526.
Verder had romo Adri voor 2019 nog een incidentele aanvraag ingeleverd om
straatkinderen in Jogjakarta in vier verschillende deelprojecten op te vangen.
Hij vroeg een aanvullend bedrag van € 1.433. Met behulp van onze trouwe
donateurs en éénmalige giften heeft de SKPI in totaal € 11.959 gedoneerd.
Vooruitblik en besluit 2020:
Om hun structurele en incidentele projecten in 2020 te financieren, heeft Realino
in november 2019 een aanvraag van € 12.348 ingediend.
Gespecificeerd naar het structurele project:
Het betreft hier een voortzetting van het ´Scholarship´ programma van de
afgelopen jaren voor een bedrag van in totaal € 10.412. De SKPI heeft toegezegd
dit scholierenprogramma voor 205 leerlingen volledig te ondersteunen.

6. Nawoord
Zoals we in het voorwoord al schreven kijken we met tevredenheid terug op het
jaar 2019.
Het gegeven dat we een paar 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. Hoewel ze hierbij soms nog wel onze hulp
nodig hebben.
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.

Gespecificeerd naar de incidentele projecten:
Om de vier deelprojecten te realiseren werd er € 1.936 aangevraagd. De vier
projecten betreffen kwetsbare kinderen en jongeren die zich letterlijk aan de
rand van de samenleving bevinden. Ook dit project werd door de SKPI volledig en
van harte onderschreven en gedragen.

5.4. Overheadkosten
In 2019 hebben we aan overheadkosten in totaal € 103 uitgegeven. Het betreft
kosten voor: bankoverschrijvingen, het drukken van de kerstkaarten, de website
en de regeling m.b.t. de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
De kosten voor het verzenden van de kerstkaarten en het jaarverslag 2019
werden uit eigen middelen gefinancierd.
Onze hartelijke dank gaat uit naar Ineke de Wit die de opmaak van dit jaarverslag
weer op een voortreffelijke wijze voor haar rekening nam.
Verder willen we de directie van de HAN Pabo Academie in Nijmegen en de
reproafdeling van harte danken voor het kosteloos afdrukken van dit jaarverslag.
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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
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/
inkomstenbelasting/aftrekposten/persoonsgebonden-aftrek/giften_aan_goede_doelen/
periodieke_en_gewone_giften/voorwaarden_aftrek_periodieke_giften/periodieke_
giften_laten_vastleggen
Voor meer informatie verwijzen we u naar onze website:
www.help-indonesie.nl, waar ook de jaar- en reisverslagen te lezen zijn, alsmede de
aanvragen.
Via Facebook houden we u op de hoogte over actuele acties en berichten, zie:
www. facebook.com / kleinschalige projecten Indonesië.
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

Ineke de Wit
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Hendrick de Keijserstraat 21
3583 TE Utrecht
T 06 41 876 392
E ineke @ beeldenvertellen.nl
W beeldenvertellen.nl
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