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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 2018 en onze activiteiten. Tevens kijken we vooruit 
naar de verdeling van de gelden in 2019 voor de projecten naar aanleiding van de 
ingediende aanvragen (proposals). Deze aanvragen staan op onze website, zie: 
www.help-indonesie.nl/index.php/downloads.

Wat de inkomsten betreft kunnen we op een goed jaar terugkijken. Zo hebben 
we van verschillende donateurs grote giften mogen ontvangen. Langs deze weg 
willen we deze personen hartelijk danken voor hun bijdragen. Zo hebben we van 
lieve vrienden ter gelegenheid van hun 70ste verjaardag een mooie gift ontvangen. 
In plaats van cadeaus vroegen ze aan hun vrienden een bijdrage voor de SKPI. 
Vijf jaar geleden hield Peter van Hasselt op hun verjaardag een zeer betrokken 
verhaal over het werk van de SKPI. Bijzonder om zo aan hem te denken.

Verder willen we stilstaan bij de basisschool De Lanteerne in Nijmegen. Zoals 
ieder jaar ontvingen we nu ook weer van het Lanteerne-team in 2018 een 
fantastisch bedrag. Het geld werd ingezameld door het organiseren van een 
Paasmarkt. Een markt met allerlei lekkernijen en prachtige producten, gemaakt 
door ouders en kinderen.

We danken de Stichting Kiwanis uit Valkenswaard en het diaconaat Hogeloon 
voor hun schenkingen in 2018.

In onze vorige jaarverslagen hebben we het Kolfffonds uitvoerig beschreven en 
toegelicht. Ook dit jaar heeft het Kolfffonds de SKPI financieel ondersteund om 
aan alle aanvragen uit Indonesië te kunnen voldoen. We zijn de bestuursleden van 
de stichting hiervoor erg dankbaar.

Voor het zevende 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 uit Eindhoven 
die onze projecten financieel ondersteunden door tegen een geringe vergoeding 
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2  Bezoek projecten in 2018 

In oktober 2018 waren Nanda van Bodegraven en Anton Vandeursen in Jakarta 
geweest voor het geven van workshops filosoferen met kinderen aan de Atma 
Jaya universiteit. Naast het geven van de workshops hadden ze ook een bezoek 
gebracht aan de projecten. Nanda heeft hier een mooi verslag over geschreven.

Verslag bezoek Stichting Kasih Mandiri van zuster 
Alexa in Jakarta.

Het was mijn eerste kennismaking met Zuster Alexa en Zuster Gabriëlla, de twee 
vrouwen die aan het hoofd staan van het tehuis voor wees- en straatkinderen. 
Ik dacht meteen: wat krijgen zij veel voor elkaar. Vijf en negentig kinderen een 
betere toekomst geven! Jongens en meiden die vaak op straat zijn geboren en 
die nu studeren op HBO en Universiteit. En dan tel ik degenen niet mee die al 
uitgevlogen zijn. Maar echt uitvliegen is geen sprake van: ze blijven elkaar zien. 
Degenen die volwassen zijn blijven helpen. Een grote familie.
Begrijpelijk, wat een geschenk geven deze dames hen mee. Ik was zo onder 
de indruk toen ik bij die bedden stond, sommige gezichten kon ik me goed 
voorstellen in een leven op straat, ik zie een straatvechter of straatvechtster. 
Maar ze staan hier wel met kleine kinderen in hun armen en ze gaan wel iedere 
dag naar school.

Verslag van de Stichting Realino in Jogjakarta  
o.l.v. romo Adri

Samen met Anton heb ik met romo Adri de projecten bezocht die zijn opgezet om 
kinderen in de meest arme gebieden van Jogjakarta ondersteuning te bieden. Deze 
kinderen wonen samen met hun moeders in kleine gemeenschappen aan het spoor 
in kleine huisjes met weinig tot geen voorzieningen. Naast het begeleiden van 
kinderen zijn ze nu ook een programma voor de moeders gestart. De moeders 
werken meestal als prostituee. Het doel van de stichting is om de kinderen een 
beter leven te bieden en hopelijk ook uit de cirkel van armoede te kunnen halen.

We hebben veel met romo Adri over Indonesië gesproken. Zo ben ik een aantal 
dingen te weten gekomen namelijk:

voor een heerlijk Indisch buffet te zorgen. 
Tijdens het buffet werd naast de inleiding van het bestuur ook het woord gegeven 
aan Nanda van Bodegraven. In paragraaf 2 kunt u een kort verslag van haar 
ervaringen lezen.

Ook danken we al onze vaste donateurs voor hun bijdragen. Zij zijn het, die 
garanderen dat onderwijs aan kinderen van onze projecten mogelijk blijft. 
Een waarborg die door de aanmelding van nieuwe donateurs mede werd 
gecontinueerd.

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 2019 zal blijven steunen.
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-  Als we aankomen, zingen de kinderen hard en enthousiast, gezamenlijk en zo 
blij. Echt heel innemend. Andere jongens spelen een paar potjes badminton.  
Ze gaan heel vriendschappelijk met elkaar om. 

‘Het is niet zielig maar het is wel een 
heel arm en een zwaar leven.  
Enige hulp kan ook hier geen kwaad.’ 

Ik vond het geweldig om mee te kijken met Anton. Ik heb het idee dat ik ook 
de achterkant van Indonesië heb gezien en niet alleen de mooie toeristische 
voorkant. 

Op de facebook pagina en op de website van de SKPI kunt u video’s vinden die 
deze ervaringen ondersteunen.

-  Het door de overheid bepaalde minimum loon is 100 euro per maand maar dat 
er geen garantie is vanuit de overheid. 

-  Dat veel mensen langs het spoor werken als scavengers. Dit is heel hard 
werken om met plastic inzamelen geld te verdienen, een paar cent per kilo. 

-  De woningen zijn dan ook heel goedkoop, van plastic, touw en stokken. Overal 
staat gesorteerd afval. Ik vraag wat er gebeurt als er een tropische stortbui is. 
Soms stort een deel in, maar het blijft meestal wel gewoon staan, krijg ik als 
antwoord. 

-  De buurtbewoners om het spoor brengen het afval erheen. De scavangers 
zoeken dat uit. 

-  Een belangrijk doel van de stichting is om de vrouwen zich te laten verenigen 
als een groep zodat ze meer voor elkaar kunnen krijgen.

-  Daarvoor biedt de stichting de groep een gemeenschappelijke ruimte maar ook 
ondersteuning op andere vlakken.

-  We spreken de secretaris van een groep van 50 prostituees. Later ook de 
penningmeester.

-  Door de organisatie krijgen ze betere medische zorg. Ik vraag hoe het zit 
met aids en dat aids vaak doorgegeven wordt bij de bevalling. Vanwege deze 
organisatie (als groep) hebben ze voor elkaar gekregen dat ze in het ziekenhuis 
mogen bevallen, wat aids doorgeven aan kinderen vermindert.

- Ze helpen elkaar met de opvang van de kinderen.
-  Romo Adri bekijkt tussen onze gesprekken door de boekhouding van de 

penningmeester en geeft feedback. 
-  Dat is niet alleen het bieden van een ruimte, dat is versterkte zelforganisatie. 
-  Een volgend project waar de groep mee bezig is om financiering voor aan te 

vragen bij de gemeenten is een toilet voor de klanten, want die plassen nu 
overal. 

Verslag Pinchit (project van romo Adri)

We hebben nog een ander project bezocht van romo Adri, namelijk Pinchit.
We komen hier aan en er staat een wagentje waar je eten kan kopen. Romo Adri 
vertelt dat dit wagentje van de leider van de gemeenschap is die hier woont. Ik zie 
alles meteen anders. Niet allemaal individuen, maar echt een gemeenschap. Romo 
Adri wil met zijn werk de kracht van de mensen zelf gebruiken en aanvullen en 
versterken. 
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4   Overzicht inkomsten en uitgaven 
in 2018 

Inkomsten                 Uitgaven

3  Beleid
Voor wat betreft het beleid in 2018 hadden we een kleine wijziging:
Dit jaar is per 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 
toepassing. SKPI heeft hiervoor een privacy beleid opgesteld, te bekijken op onze 
website.
Verder werken we nu voor het vijfde jaar met formats voor het opstellen van 
jaarverslagen en aanvragen. De ervaring is dat de projectcoördinatoren daar 
het belang ervan inzien. Al moeten we wel melden dat de ene coördinator er 
gemakkelijker mee omgaat dan de ander.
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 drie 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 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. 

* Dankzij een bijdrage van het 
Kolfffonds in mei 2018 kon de SKPI de 
begrote uitgaven voor 2018 bijstellen.
Deze bijstelling betrof een aanvraag 
van de Stichting Kasih Mandiri voor 
2018.

In kas 1 januari 2018 
Vaste donaties
Bijzondere giften 
Kiwanis 
De Lanteerne: paasmarkt
Kolfffonds *
Sponsorbuffet: loterij, 
Toko Indo, boeken

Totaal

Totaal in kas 01-01-2019  € 0

* Extra uitgaven voor het jaar 
2018
Structureel:
Kasih Mandiri-Jakarta

Overhead 2018

Structurele uitgaven 2018:
Stichting Realino 
Stichting Kasih Mandiri-Jakarta
Stichting Kasih Mandiri-Flores
Kelasi-Sr. Jeanne

Incidentele uitgaven 2018:
Stichting Realino –  
project ‘Street children’

Totaal

€  2.224

€   205

€ 10.526
€  2.216
€  1.784
€  1.300

€  1.433

€ 19.688

€  1.979
€  6.878
€  4.618  
€  1.550
€  1.010
€  2.224

€  1.429

€ 19.688



10 11

Gespecificeerd naar vestiging:

Donggo:
Kasih Mandiri-Sumbawa had € 9.229 aangevraagd en ontvangen, verdeeld over:
(1)   124 leerlingen (basisschool, voorgezet- en lager beroepsonderwijs). Zij 

kregen een structurele bijdrage van € 7.196 voor het betalen van hun 
schoolgelden. 

(2)   9 ‘drop-out’ kinderen (voortgezet- en beroepsonderwijs). Zij kregen een 
incidentele bijdrage van € 2.033 voor hun studie. 

Dankzij een bijzondere gift van een vaste donateur (€ 4.000), een bijdrage uit 
Istanbul (€ 1.000) en die van de donateurs, heeft de SKPI deze aanvraag kunnen 
honoreren.

Jakarta: 
Voor 31 straatkinderen in Jakarta werd € 2.224 aangevraagd. Met een bijdrage in 
2018 van het Kolffonds heeft de SKPI deze aanvraag kunnen realiseren. 

Vooruitblik en besluit 2019:
Vanwege bepaalde ontwikkelingen (voor de details zie haar verslag 2018 op de 
website van de SKPI) heeft Kasih Mandiri haar locatie in Sumbawa (Donggo) 
moeten opgeven. Zij heeft haar activiteiten verplaatst naar Flores (Ende).
Voor 2019 heeft Kasih Mandiri voor Ende-Flores (€ 7.924) en Jakarta (€ 2.216) in 
totaal € 10.140 aan ondersteuning gevraagd. 

Gespecificeerd naar vestiging:

Ende-Flores:
Haar aanvraag betreft het schoolgeld voor 200 kinderen uit het basis- en het 
voortgezet onderwijs. De SKPI kwalificeert voor 2019 dit voorstel voorlopig als 
incidenteel.

Jakarta:
Voor 2019 gaat het om een bedrag van € 2.216 voor 21 basisschoolkinderen. 
Het is een structurele bijdrage om het schoolgeld, de schooluniformen en 
buitenschoolse activiteiten van deze 21 kinderen te bekostigen.
Door een bijzondere gift van een vaste donateur, de fam. Stigter, een bijdrage uit 
Jogjakarta, giften van donateurs en het Kolfffonds (geschonken in 2019), kon de 
SKPI deze aanvragen voor 2019 volledig toekennen en doneren.

5   Terugblik (2018) en vooruitblik 
(2019) op de verdeling van de 
gelden over de projecten 

In deze paragraaf geven we een beknopt overzicht van de toekenning van de 
gelden voor 2019. Het betreft de structurele en incidentele aanvragen van de 
stichtingen Kasih Mandiri / zuster Alexa, Realino / romo Adri en Kelasi / zuster 
Jeanne.
Voor de terugblik 2018 en voor de vooruitblik van 2019 hebben we dankbaar 
gebruik kunnen maken van jaarverslagen en aanvragen van de project-
coördinatoren.
 

5.1   Zuster 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 drie 
basisschoolkinderen en zes kinderen in het voortgezet onderwijs afkomstig uit 
arme gezinnen. De gelden die zij ontvangt zijn o.a. afkomstig uit een schenking 
van de stichting Kiwanis.

Na het afronden van de middelbare school stopt de financiële bijdrage. Zr Jeanne 
zorgt dan weer voor nieuwe leerlingen.

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

Terugblik 2018:
De stichting Kasih Mandiri had in 2018 twee vestigingen: één in Donggo op het 
eiland Sumbawa en de tweede in Jakarta. In totaal ontvingen ze voor 2018  
€ 11.453.
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afgelopen jaren voor een bedrag van in totaal € 10.526. De SKPI heeft toegezegd 
dit scholierenprogramma voor 200 leerlingen volledig te ondersteunen. 

Gespecificeerd naar de incidentele projecten: 
Om de vier deelprojecten te realiseren werd er € 1.433 aangevraagd. De vier 
projecten betreffen kwetsbare kinderen en jongeren die letterlijk zich aan de 
rand van de samenleving bevinden.
Ook dit project werd van harte door de SKPI volledig onderschreven en 
gedragen.

5.4  Overheadkosten

In 2018 hebben we aan overheadkosten in totaal € 205 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, het laten kopiëren van het 
jaarverslag 2017 en het versturen ervan, werden uit eigen middelen gefinancierd. 
Het jaarverslag 2018 wordt door een bevriende drukkerij gesponsord en 
afgedrukt.

5.3   Stichting Realino: romo Adri in Jogjakarta 

Inleiding: 
Op precieze en indringende wijze beschrijft romo (priester) Adri in zijn verslagen 
over 2018 en aanvragen 2019 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.

Terugblik 2018:
De stichting Realino in Jogjakarta had in 2018 voor 210 leerlingen een voorstel 
ingediend. Het betrof hier een voortzetting van het structurele ´Scholarship´ 
programma van de afgelopen jaren voor een bedrag van € 11.956. 
Verder had romo Adri voor 2018 nog een incidentele aanvraag ingeleverd om 
straatkinderen in Jogjakarta in vier verschillende deelprojecten op te vangen. Hij 
vroeg een aanvullend bedrag van € 1.333.
Met behulp van onze trouwe donateurs en éénmalige giften heeft de SKPI € 
13.289 gedoneerd. 

Vooruitblik en besluit 2019:
Om hun structurele en incidentele projecten in 2019 te financieren, heeft Realino 
in oktober 2018 een aanvraag van € 11.959 ingediend.

Gespecificeerd naar het structurele project:
Het betreft hier een voortzetting van het ´Scholarship´ programma van de 
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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/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 
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

6  Nawoord
Zoals we in het voorwoord al schreven kijken we met tevredenheid terug op het 
jaar 2018.
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 vanaf januari 2019 het 
eiland Flores en het project van romo 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.

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

http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/relatie_familie_en_gezondheid/schenken/giften_aan_goede_doelen/periodieke_giften/
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/relatie_familie_en_gezondheid/schenken/giften_aan_goede_doelen/periodieke_giften/
http://www.help-indonesie.nl
http://www.facebook.com/kleinschaligeprojectenindonesie
mailto:anton%40help-indonesie.nl?subject=
http://beeldenvertellen.nl
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