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6. Nawoord

2020 Was een bijzonder jaar. Een jaar waarin onze verantwoordelijkheid voor
de ander, creativiteit, flexibiliteit, inventiviteit en ons vermogen om te incasseren
danig op de proef werden gesteld. Daarom is het bijzonder om te ontdekken hoe
de coördinatoren van Kasih Mandiri Bersinar en Realino op deze ontwikkelingen
hebben gereageerd. In hoofdstuk 2 geven we daar kort een verslag van.
Hun jaarverslagen 2020 en aanvragen 2021, op de website van de SKPI, geven hun
veerkracht en vitaliteit nog beter weer.
Deze vitaliteit zagen we ook terug in hoe de SKPI dit jaar van alle kanten warm
werd ondersteund. We denken aan de ruimhartige ondersteuning van het
Kolfffonds, de onverwachte en bijzondere bijdrage van de Stichting Bond Van Oud
Steurtjes, Studentenkerk Nijmegen o.l.v. Nicole Schubert, Diaconie Hoogeloon
en ANBI-donateurs.
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Ondanks dat het sponsordiner en de Paasacties van basisschool De Lanteerne
vanwege de pandemie niet door konden gaan, was er een mooie actie van Jeroen
Gronheid in verband met zijn pensionering.
We kijken hoe dan ook terug op een heel bijzonder jaar, vooral dankzij de
bijdragen van onze vaste donateurs en de vele éénmalige giften. We danken
de families Mares, Baden, Minnen, Cornelissen, v.d. Spek Verhoeven, Hermes,
Daelmans Vesters, Bussel v.d. Kerkhof, van Hirtum, de Kievit, Bakx, v. Deursen
voor hun niet aflatende interesse en ondersteuning.
En natuurlijk blijven we een warm contact onderhouden met basisschool de
Lanteerne, cateraar Toko Senang en de beheerders van zaal de Borgh in Geldrop.
Samen met hen en met u hopen we op een gezond en vitaal 2021.
Verder vindt u in dit jaarverslag een verantwoording van onze inkomsten en
uitgaven in 2020. Tevens kijken we vooruit naar de verdeling van de gelden in
2021 voor de projecten naar aanleiding van de ingediende aanvragen (proposals).
Deze aanvragen staan op onze website, zie: www.help-indonesie.nl/downloads.

2. Onderwijs in tijden van Covid-19
In januari 2020 hebben Jeroen Gronheid en Anton Vandeursen de projecten van
Yayasan (Stichting) Realino in Jogjakarta en die van Yayasan Kasih Mandiri
Bersinar in Ende op het eiland Flores bezocht. Tijdens dat bezoek konden onze
coördinatoren niet voorzien wat ons in 2020 te wachten stond. Een jaar dat
getekend werd door een pandemie, die iedereen in meer of mindere mate heeft
geraakt.
Maar het waren vooral de kinderen van arme families die er het slachtoffer van
werden. Hun ouders werken in de informele sector, die juist door de Covidepidemie economisch zwaar werd getroffen.
Tegelijkertijd nam de Indonesische overheid in een ‘Circular Letter of Minister of
Education and Culture No. 4/2020’ de volgende beslissingen om de pandemie te
bestrijden: kinderen dienen thuis het onderwijs te volgen, leerkrachten moesten
vanuit huis of school zorgen voor online lesmaterialen en leeropdrachten. Echter,
het merendeel van die kinderen heeft thuis geen laptop of smartphone en missen
de middelen om een internet-/databundel te kopen.
De twee hierboven genoemde Yayasans probeerden zo goed mogelijk met behulp
van de SKPI-beurzen (SKPI-Scholarships) het onderwijs aan deze kinderen in
2020 te continueren. Zij organiseerden in samenwerking met de leerkrachten van
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3. Beleid
Zoals vorig jaar werd beschreven, hebben de veranderingen in het onderwijs
in Indonesië er toe geleid dat de SKPI in nauwe samenwerking met de
coördinatoren in Jakarta en Jogjakarta nog scherper zijn gaan letten op de
legitimiteit van de aanvragen. Zeker in tijden van deze pandemie, zie ook de
vorige paragraaf.
We werken nu voor het zevende 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).

de privé-scholen (zie het jaarverslag 2019, pag. 5-6) de volgende activiteiten:
• K
 inderen konden gebruik maken van laptops en aangekochte internetbundels.
• O
 p bepaalde locaties werden hotspots ingericht voor kleine groepen kinderen.
• A
 ls kinderen naar deze locaties moesten reizen om te kunnen leren of om
lesmaterialen op te halen werden de reiskosten vergoed.
• E en aantal kinderen kreeg hulp van mensen in hun wijk/dessa om online de
lesmaterialen te downloaden.
• L eerkrachten gaven kinderen die van het internet geen gebruik konden maken,
boeken en lesmaterialen die zij dan bij de leerkracht thuis konden ophalen.
• O
 m de thuissituatie van de kinderen goed te kunnen inschatten werden er
vrijwilligers ingeschakeld om de kinderen te bezoeken en te helpen met het
leerwerk, de reiskosten en beschermingsmiddelen van deze vrijwilligers werden
vergoed.
Al met al kunnen we concluderen dat COVID-19 een behoorlijke invloed heeft
gehad op de uitvoering onze projecten.
Hoewel het onderwijs in 2020 er heel anders uitzag dan in een normaal jaar, zijn
we blij en tevreden dat er veel initiatieven zijn gestart, die het onderwijs aan deze
kinderen desondanks mogelijk hebben gemaakt.
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Voor de toekomst blijven we ons structureel richten op de volgende projecten:
1. De adoptiekinderen van zuster Jeanne in Purwokerto;
2. De straatkinderen van de Stichting Kasih Mandiri van zuster Alexa in
Jakarta en de scholieren in Ende (op het eiland Flores);
3. De scholieren en straatjongeren van de Stichting Realino in Jogjakarta
o.l.v. romo Pieter Dolle.
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.
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 verzicht inkomsten en uitgaven
in 2020
Inkomsten		

Uitgaven
750

In kas 1 januari 2020

€

Vaste donaties

€ 12.456

Bijzondere giften en acties
• Pensionering - Jeroen
Gronheid
• Collecte Studentenkerk
-Nijmegen
• Diac Hoogeloon

€

St Bond Oud Steurtjes

€

Kolfffonds *

€ 15.000

Totaal

1.462

3.400

€ 33.068

138

Overhead 2020

€

Structurele uitgaven 2020:
Stichting Realino
Schoolgeld 2021

€ 12.715

Stichting Kasih Mandiri-Jakarta
Schoolgeld 2021

€

Stichting Kasih
Mandiri –Flores – Ende
Schoolgeld 2021

€

6.317

Kelasi - Sr. Jeanne
Schoolgeld – 2021

€

900

2.000

Incidentele uitgaven 2020:
Stichting Realino – project
‘Street Children’ - 2021

€

Totaal

€ 24.184

Totaal in kas 01-01-2021 € 8.884

2.114

5. T
 erugblik (2020*) en vooruitblik
(2021*) 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 Pieter Dolle en Kelasi / zuster
Jeanne.
Voor de terugblik 2020 en voor de vooruitblik van 2021 hebben we
dankbaar gebruik kunnen maken van jaarverslagen en aanvragen van de
projectcoördinatoren.
* kalenderjaar 2020:
- 2de semester januari 2020 – juni 2020
- 1ste semester juli 2020 – december 2020
* kalenderjaar 2021:
- 2de semester januari 2021 – juni 2021
- 1ste semester juli 2021 – december 2021

5.1. Z
 uster Jeanne en haar adoptiekinderen
in Purwokerto
Dit project van zr. Jeanne, een Dominicanesse, dateert al uit de tijd van Alfons en
Adèle van Deursen.
Zr. Jeanne stuurt elk jaar de resultaten van elk kind per mail ons toe.
Zr. Jeanne ondersteunt basisschoolkinderen en kinderen in het voortgezet
onderwijs afkomstig uit arme gezinnen.
Terugblik 2020:
Voor het jaar 2020 had zij bij de SKPI een aanvraag van € 1400 ingediend. Deze
aanvraag werd goedgekeurd.
Vooruitblik en besluit 2021:
Voor het jaar 2021 heeft zij bij de SKPI een aanvraag van € 900 ingediend. Deze
aanvraag is toegekend.

8

9

5.2. Stichting Kasih Mandiri Bersinar: zuster Alexa
in Jakarta en Ende op het eiland Flores

5.3. S
 tichting Realino: romo Pieter Dolle*
in Jogjakarta

Terugblik 2020:
De stichting Kasih Mandiri had in 2020 twee vestigingen: één in Jakarta/Java en de
tweede in Ende/Flores. In totaal ontvingen ze voor 2020 € 10.925

Inleiding:
Op precieze en indringende wijze beschrijft romo (priester) Pieter in
zijn verslagen over 2020 en aanvragen 2021 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.
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:
Kasih Mandiri-Ende had voor het jaar 2020 € 8.925 aangevraagd en ontvangen,
verdeeld over:
406 leerlingen (basisschool, voorgezet- en lager beroepsonderwijs). Zij kregen
een structurele bijdrage voor het betalen van hun schoolgelden.
Jakarta:
Voor 15 straatkinderen in Jakarta werd een structurele bijdrage van € 2.000
verleend.
Vooruitblik en besluit 2021:
Voor het jaar 2021 heeft Kasih Mandiri Bersinar voor Ende-Flores en voor de
straatkinderen in Jakarta in totaal € 8.317 aangevraagd.
Gespecificeerd naar vestiging:
Ende-Flores:
Haar aanvraag € 6.317 betreft het schoolgeld voor 305 kinderen uit het basis-,
voortgezet en lager beroepsonderwijs.
Jakarta:
Voor het jaar 2021 gaat het om een bedrag van € 2.000 voor 18 straatkinderen
die naar de basisschool gaan.
Het is een structurele bijdrage om het schoolgeld, de schooluniformen,
buitenschoolse activiteiten en kosten online onderwijs (zie pag. 11 van hun
aanvraag 2021 op de website van de SKPI) van deze 18 kinderen te bekostigen.

* Romo Pieter Dolle (Jezuïet) is de nieuwe directeur van Yayasan Realino. Hij is
afkomstig uit Flores. Romo Adri is nu parochiepriester in Waghete, Deiyai Papua
(Nieuw- Guinea)
Terugblik 2020:
De stichting Realino in Jogjakarta had in 2020 voor 205 leerlingen een voorstel
ingediend. Het betrof hier een voortzetting van het structurele ´Scholarship´
programma van de afgelopen jaren voor een bedrag van € 10.412.
Verder had romo Adri voor 2020 nog een incidentele aanvraag ingeleverd om
straatkinderen in Jogjakarta in vier verschillende deelprojecten op te vangen. Hij
vroeg een aanvullend bedrag van € 1.938.
Vooruitblik en besluit 2021:
Om hun structurele en incidentele projecten in 2021 te financieren, heeft Realino
in december 2020 een aanvraag van € 14.829 ingediend.
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Gespecificeerd naar het structurele project:
Het betreft hier een voortzetting van het ´Scholarship´ programma van de
afgelopen jaren voor een bedrag van in totaal € 12.715. De SKPI heeft toegezegd
dit scholierenprogramma voor 200 leerlingen volledig te ondersteunen. Zie ook
hoe Realino in haar aanvraag 2021 op bijzondere wijze rekenschap geeft van
‘onderwijs in tijden van een pandemie’.
Gespecificeerd naar de incidentele projecten:
Om de 3 deelprojecten te realiseren werd er € 2.214 aangevraagd. De drie
projecten betreffen kwetsbare kinderen, jongeren en ouderen die letterlijk zich
aan de rand van de samenleving bevinden.
Ook deze aanvraag werd van harte door de SKPI volledig onderschreven en
gedragen.

5.4. Overheadkosten
In 2020 hebben we aan overheadkosten in totaal € 138 uitgegeven. Het betreft
kosten voor: bankoverschrijvingen, het drukken van de kerstkaarten en de
website.
De kosten voor het verzenden van de kerstkaarten, het laten kopiëren van het
jaarverslag 2020 en het versturen ervan, 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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6. Nawoord
Zoals we in het voorwoord al schreven kijken we met tevredenheid terug op het
jaar 2020.
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.
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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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