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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 2016 en onze activiteiten. Tevens kijken we vooruit 
naar de verdeling van de gelden in 2017 voor de projecten naar aanleiding van de 
ingediende aanvragen (proposals). Deze proposals zullen we ook publiceren op 
onze website. (zie: www.help-indonesie.nl / downloads)

Wat betreft de inkomsten kijken we met grote tevredenheid terug op dit 
afgelopen jaar. Onze inkomsten in 2016 zijn beduidend hoger dan in 2015. Dit 
heeft o.a. te maken met een aanzienlijke donatie van het Kolfffonds. In ons 
jaarverslag van 2015 en op het sponsorbuffet in november jl. hebben we hier al 
over bericht. We schreven toen:
“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 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, 
waaronder onze stichting (SKPI). Het fonds heeft ons toegezegd ook voor de 
onderwijsprojecten van de Stichting Realino in Jogjakarta en de Stichting Kasih 
Mandiri in Jakarta en op het eiland Sumbawa in 2016 gelden beschikbaar te 
stellen. Het bestuur vindt de doelstellingen van deze onderwijsprojecten goed 
passen binnen de doelstellingen van hun fonds. Langs deze weg willen we het 
Kolfffonds hartelijk danken voor hun bijdragen.

Zoals ieder jaar ontvingen we ook in 2016 weer een mooi bedrag van De 
Lanteerne, een basisschool in Nijmegen. Het geld werd ingezameld op de 
paasmarkt, waar kinderen en ouders allerlei spulletjes konden kopen. We willen 
hen hartelijk bedanken voor hun jaarlijkse bijdrage aan onze stichting.
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2  Bezoek projecten in 2016 

In oktober 2016 is onze voorzitter Anton van Deursen in het kader van een 
studie-uitwisseling van de HAN met de universiteit Sanata Dharma in Jogjakarta 
met twee oud-collega’s naar Indonesië gereisd. Nadat de twee collega’s 
terugkeerden naar Nederland is Anton nog een week in Indonesië gebleven om 
de extra aanvragen van de projecten van de stichtingen Realino / pater Adri en 
Kasih Mandiri / zuster Alexa te bespreken. 
Zo heeft hij pater Adri, een priester Jezuïet, niet alleen beter leren kennen, maar 
met hem heeft hij ook het nieuwe project van de straatjongeren bezocht van de 
stichting Realino (zie pagina 10 en 11 ).

We danken ook de collega’s van de Faculteit Educatie van de HAN (Hogeschool 
van Arnhem en Nijmegen) , die samen met onze voorzitter, Anton van Deursen, 
al enkele jaren achtereen een studiereis maakten naar Indonesië. Zij waren o.a. 
op bezoek bij de straatkinderen van zuster Alexa in Jakarta. Het afgelopen jaar 
organiseerden zij voor hun collega’s van de faculteit een Indonesische lunch. 
Ook deze actie leverde een mooi bedrag op. De reizen leverden tevens nieuwe 
donateurs op. 

Voor het vijfde achtereenvolgende jaar 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 financieel ondersteunden 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. 

Tot slot willen we natuurlijk, last but not least, 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 2017 zal blijven steunen.
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4   Overzicht inkomsten en uitgaven 
in 2016 

Inkomsten              Uitgaven

3  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 aanvraagformulier ontworpen. (zie de 
website van de SKPI / downloads). 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 de jaarverslagen en de aanvragen 
van de stichtingen Kasih Mandiri en Realino geplaatst op onze website (bij de link 
downloads).
We werken nu voor het derde jaar met deze aanvragen en daarop gebaseerde 
jaarverslagen. Over het algemeen zijn zowel de projectleiders als wij tevreden over 
deze aanpak. Het geeft ons meer inzicht over hun behoeftes en benodigdheden.
Ook het onderscheid dat we drie 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.
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 en 
daardoor professioneler.

Zoals we vorig jaar al schreven in ons jaarverslag hebben een aantal micro-
kredietprojecten op het eiland Flores onze steun niet meer nodig (winkelprojecten en 
het varkensproject). Het micro-krediet heeft gewerkt, m.a.w. ze kunnen nu zelfstandig 
verder gaan. De projecten in Cimahi worden na de dood van zuster Edmunda 
opnieuw geëvalueerd en bekeken.

M.a.w. we kunnen voor de toekomst ons structureel blijven richten op drie projecten:
1. De adoptiekinderen van zuster Jeanne in Puwerkorto;
2.  De straatkinderen van de Stichting Kasih Mandiri van zuster Alexa in Jakarta en de 

drop-out jongeren en scholieren in Bima/Donggo (op het eiland Sumbawa);
3.  De scholieren en straatjongeren van de Stichting Realino in Jogjakarta o.l.v. pater 

Adri.
Voor ons beleid betekent dit concreet dat we ons kunnen gaan bezighouden met 
minder projecten en meer gelden (mede met de extra ondersteuning van het 
Kolfffonds), die allen gericht zullen zijn op onderwijskansen voor kansarme kinderen 
uit zeer armlastige milieus. 

* Dankzij een bijdrage van het 
Kolfffonds in 2016 kon de SKPI 
de begrote uitgaven voor 2016 
(zie het jaarverslag 2015) bijstellen.
Deze bijstelling betrof extra 
aanvragen van de Stichtingen 
Realino en Kasih Mandiri.  
De besteding van deze aanvragen 
lopen door tot en met het jaar 2017.

In kas 1 januari 2016 
Vaste donaties
Eenmalige giften 
De Lanteerne 
(paasmarkt) 
Faculteit Educatie 
Kolfffonds * 
Sponsorbuffet
-  Loterij 
-  Toko Indo
-  Boeken

Totaal

Totaal in kas 01-01-2017  € 66

Extra uitgaven voor het jaar  
2016 -2017
Structureel:
Realino
Incidenteel:
Realino
Kasih Mandiri 

Voor het jaar 2017

Structureel:
Kasih Mandiri
Realino
Kelasi –Zr. Jeanne

Overhead

Totaal

€ 3038

€ 7525
€ 3437

€ 4500
€ 6215
€ 1000

€ 135

€ 25.850

€ 1407
€ 7050
€ 1137

€ 776
€ 520
€ 14.000
€ 1026

€ 25.916
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ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat zij het budget dat ze voor 2016 had 
ontvangen niet kon investeren in haar oorspronkelijke projecten. Voor 2016 had 
ze van onze stichting € 3500 ontvangen en van het Kolfffonds € 3437. In totaal 
€ 6937. In 2016 heeft ze een deel van dit bedrag besteed aan schoolmaterialen 
voor 200 schoolgaande kinderen, waarvan de ouders de materialen niet konden 
betalen. Tevens heeft ze met deze gelden 7 straatkinderen ondersteund m.b.t. 
hun studiekosten. 
Van het bedrag dat de SKPI haar in 2016 heeft overgemaakt is voor 2017 nog 
€ 4091 over. In overleg met onze voorzitter, die haar in oktober 2016 in Donggo 
bezocht, is besloten om dit bedrag in te zetten voor kinderen, waarvan de 
ouders te arm zijn om hun schoolgeld te betalen. Binnen korte tijd hadden zich 
54 kinderen gemeld. Ook vroeg ze voor 2017 een incidentele bijdrage voor 
5 studenten van de communiteit in Donggo. We hebben als bestuur besloten om 
voor de toekomst het project van het scholingsproject voor de 54 kinderen als 
structureel te gaan beschouwen, zodat ze ieder jaar dit in haar aanvraag voor 
Sumbawa kan opnemen. Het gaat hierbij voor 2017 om een bedrag van in totaal 
€ 3778. 

Daarnaast ondersteunen we al jarenlang de scholingskosten van 31 straat kinderen 
in Jakarta om onderwijs te kunnen volgen op de lagere school. Ook in 2016 
was dat weer het geval. Het ging om een bedrag van € 4743. Op basis van hun 

5   Terugblik (2016) en vooruitblik 
(2017) op de verdeling van de 
gelden over de projecten 

Zoals we hiervoor bij punt 3 schreven, werden er in vergelijking met vooraf-
gaande 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 de stichtingen Kasih Mandiri (zuster 
Alexa), Realino (pater Adri) en Kelasi (zuster Jeanne).
Voor de terugblik 2016 hebben we dankbaar gebruik kunnen maken van 
jaarverslagen van de project-coördinatoren.
 

5.1  Zuster Jeanne en haar adoptiekinderen 

Na het overlijden van zuster Edmunda heeft de ‘Social ministry of the Dominicans 
Sisters (OP) in Cimahi haar hulpprogramma’s geëvalueerd en gereorganiseerd. 
Voor de adoptiekinderen hebben zij een nieuwe afdeling gecreëerd: KELuarga 
asuh dan Anak adopSI (KELASI).
Zuster Jeanne maakt nu deel uit van deze organisatie. 
In 2016 heeft zuster Jeanne opnieuw zorg gedragen voor onderwijskansen voor 
kinderen. In 2017 wil ze deze activiteiten continueren. Hiervoor moet ze nog een 
aanvraag indienen. Op basis van vorige aanvragen hebben we € 1000 voor haar 
gereserveerd in onze uitgaven voor 2017.

5.2   Stichting Kasih Mandiri: zuster Alexa in Jakarta 
en Donggo/Bima op het eiland Sumbawa 

Het jaar 2016 is voor zuster Alexa geen gemakkelijk jaar geweest. Ze heeft 
het afgelopen jaar nogal wat tegenslagen ondervonden. Ze verloor door het 
overlijden een aantal belangrijke personen, die haar bij de uitvoering van haar 
werkzaamheden ondersteunden.
Ook vonden de lokale dorpsoudsten in Donggo / Sumbawa haar voorstel om 
een opvangtehuis voor drop-out kinderen op te richten niet ver van hun dorp 
geen goed idee. Tevens besloot het provinciaal bestuur in Bima om de weg te 
verbreden, waardoor ze de parkeerplaats en de kiosk moest opgeven. Deze 



10 11

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.
In totaal gaat het hierbij om 450 leerlingen (zeer dringend). In 2016 heeft pater 
Adri voor 210 leerlingen een aanvraag ingediend van € 11.538. De SKPI kon de 
stichting Realino € 8500 schenken. In april 2016 heeft het Kolfffonds het tekort 
van € 3038 aangevuld.
Voor 2017 is er door de Stichting Realino een aanvraag ingediend voor 249 
leerlingen. Het betreft hier een voortzetting van het ´Scholarship´ programma 
van de afgelopen jaren en een bedrag van in totaal € 12.538. 
SKPI heeft toegezegd in 2017 dit scholierenprogramma met € 6215 te 
ondersteunen. We hebben het Kolfffonds opnieuw gevraagd om het resterende 
bedrag van € 6323 aan te vullen. De 201 leerlingen die overblijven van de 450 
worden gefinancierd door de stichting Realino zelf door middel van individuele 
donaties, fondsen, kerken en de verkoop van zelf geproduceerde producten. 

Verder had pater Adri voor 2016 nog een incidentele aanvraag ingeleverd om 
straatkinderen in Jogjakarta op te vangen: ‘Empowering Street Children through 
workshop galleries’. Het gaat hierbij om jongeren zonder scholing, die de hele 
dag wat rondhangen (vergelijk het met onze hangjongeren in de grote steden). 
Het idee achter deze workshops is om deze jongeren een vak te leren. Het ging 
hierbij in om een groep van 15 á 20 jongeren. Hoewel sommige jongeren niet 
gemotiveerd bleven en afhaakten, omdat ze niet op langere termijn naar hun 
toekomst konden kijken, wil pater Adri in 2017 dit project toch voortzetten. 
Hiervoor heeft hij een aanvraag ingediend van € 7525. Dit bedrag werd door het 
Kolfffonds aan onze stichting overgemaakt. Omdat pater Adri nog geld over heeft 
van de donatie van vorig jaar heeft hij voor 2017 voor dit project geen aanvraag 
ingediend.

Tevens hebben ze in hun gebouwen een internaat 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. Hier vinden ook 
bovengenoemde workshops voor de straatjongeren plaats. De spullen die hier 
worden gemaakt worden verkocht aan winkels in de buurt. 

aanvraag voor 2017 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. Het gaat voor 2017 om een 
bedrag van € 4500

5.3  Stichting Realino: pater Adri in Jogjakarta 

Vorig jaar hebben we in ons jaarverslag al vermeld dat onze projectcoördinator 
broeder Sarju van de stichting Realino in Jogjakarta is vervangen door pater Adri, 
beiden deel uitmakend van de orde van de Jezuïten.
De economische situatie is er ook in 2016 niet beter op geworden. Het aantal 
gezinnen dat de onkosten voor de studie van hun kinderen moet betalen is 
toegenomen. Het gaat hierbij om arme, veelal gebroken gezinnen met weinig 
inkomsten (door scheiding, werkeloosheid of andere omstandigheden). 
Al jarenlang ondersteunt de Stichting Realino leerlingen, waarvan de ouders geen 
geld hebben om hun onderwijs te bekostigen. Het zijn leerlingen uit het lager 
onderwijs, het voortgezet onderwijs en het beroepsonderwijs. Na een aanvraag 
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6  Nawoord

Zoals we in het voorwoord al schreven kijken we met veel tevredenheid terug op 
het jaar 2016.
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.

Verder constateren we, dat mede door onze connecties met het Kolfffonds, onze 
contacten met het project van zuster Alexa in Jakarta en op het eiland Sumbawa 
en het project van pater Adri in Jogjakarta geïntensiveerd zijn. 

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.

5.4  Overheadkosten

In 2016 hebben we aan overheadkosten in totaal € 135 uitgegeven. Het betreft: 
€ 51 voor het drukken van nieuwe folders, € 41 voor transferkosten bij 
bankoverschrijvingen en € 43 voor het drukken van de kerstkaarten. De kosten 
voor het verzenden van de kerstkaarten, het laten kopiëren van dit jaarverslag en 
het versturen ervan, werden uit eigen middelen gefinancierd.
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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 (RSIN 851089136) 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, alsmede 
de propopsals. 
Via Facebook houden we u op de hoogte over actuele acties en berichten,  
zie: www.facebook.com/kleinschaligeprojectenindonesie 
Folders voor fondswerving zijn op te vragen bij Anneke en Anton Vandeursen. 

Contactpersoon:

Anton Vandeursen
telefoon: 024-3448582
e-mail: anton@help-indonesie.nl

ontwerp en opmaak:

HdeKHdeK
studio Hendrick de Keijserstraat 21 

3583 TE Utrecht  

T 06 41 876 392

E ineke@beeldenvertellen.nl

W beeldenvertellen.nlIneke de Wit


