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1. Inleiding
2014 is een jaar geweest waarin we veel stagiaires hebben zien vertrekken naar Indonesië. De
intensieve voorbereiding en begeleiding tijdens de stage hebben ervoor gezorgd dat er 8 studenten
succesvol hun stage hebben afgerond. Onze ambitie van structureel meer hulp te bieden aan
weeshuizen hebben we kunnen realiseren. Deze stijgende lijn willen we in de aankomende jaren
doorzetten.
Wil je als stichting meer hulp bieden, dan zal je daarvoor je organisatie zo moeten inrichten dat dit ook
mogelijk is. Hierover vertellen wij meer in hoofdstuk 4. In hoofdstuk 2 kijken we even kort terug op de
successen en leermomenten van 2014 en in hoofdstuk 3 nemen wij u mee in de organisatie van
KINDweesKIND en de mensen die zich zo hard hebben ingezet.
Wat al eerder is benoemd is de opschaling van stagiaires die naar Indonesie zijn gegaan. Deze
groepjes studenten zullen wij met naam en toenaam noemen in hoofdstuk 5. In dit hoofdstuk wordt
benoemd welke projecten zijn gestart, wat ze hebben gedaan en hoe ze weeskinderen de tijd van hun
leven hebben gegeven.
Hoofdstuk 6 vertelt met name iets over de sponsoracties die dit jaar zijn georganiseerd. De drie meest
opvallende acties lichten wij in dit hoofdstuk toe. In hoofdstuk 7 wordt in het financiële overzicht met
name toegelicht wat onze inkomsten en uitgaven zijn geweest en hoe ze tot stand zijn gekomen.
Daarnaast worden speciale inkomsten en uitgaven toegelicht en worden projecten onderstreept. Wij
vinden het belangrijk om een goede analyse uit te brengen over onze geldstromen en ook voor wat
betreft het jaar 2014 kunnen wij met trots zeggen dat wij voor 100% gesponsord zijn.
Het achtste hoofdstuk wordt gewijd aan de conclusie. Hier willen wij u graag meenemen in zaken waar
wij trots op zijn en zaken waar wij op willen reflecteren met als doel om nog professioneler te werk te
gaan. In hoofdstuk 9 lichten we onze toekomstvisie toe, in onze stip aan de horizon.
Wij gaan ervan uit dat wij u met dit jaarverslag kunnen vertellen waar wij als stichting voor staan, waar
we trots op zijn en waar we van kunnen leren. Wij zijn een jonge en dynamische stichting die door
100% sponsoring al haar hulp direct aan weeskinderen kan bieden. Door een open en positief
kritische houding zijn we transparant in onze verbeterpunten, en willen we met dit jaarverslag delen
waar wij trots op zijn.

2. Een terugblik op 2014
In de Rijksbegroting 2014 Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, staat het
volgende geschreven:
“Nederland blijft solidair met de allerarmsten. De armoede in de wereld neemt gestaag af, maar
wereldwijd leven nog altijd 900 miljoen mensen onder de armoedegrens en staan rechten van
vrouwen en kinderen dagelijks onder druk.”
Indonesië is een opkomend ontwikkelingsland waar het gemiddeld inkomen per hoofd van de
bevolking de afgelopen jaren licht is gestegen. Dit neemt niet weg dat er in Indonesië nog steeds erg
veel mensen onder de armoedegrens leven. Met name in de grote steden is er veel armoede en zijn
er veel weeskinderen die niet dezelfde kansen hebben als andere kinderen in de wereld.
Vanuit de visie en missie die de stichting voor staat, blijft KINDweesKIND hulp bieden aan
weeskinderen.
Doelstellingen 2014
In 2013 hebben wij onszelf een aantal doelen voor 2014 gesteld. Deze doelen worden hieronder
nogmaals benoemd, omdat we graag samen met u terugblikken op afgelopen jaar:
1. Onderzoek van Elart & Dian Breuker: vestigen kantoor KINDweesKIND in Indonesië
2. Onderzoek doen naar het aanbieden van hulp aan nieuwe weeshuizen, in Surabaya en omgeving
3. Onderzoeken of het mogelijk is om een weeshuis te bouwen in Indonesië (Wet & regelgeving,
contacten leggen m.b.t. tot de bouw, financieel plan, etc.)
4. Begeleiding van 8 studenten tijdens het uitvoeren van projecten voor weeskinderen voor hun
stage en tijdens de stage
5. Versterken samenwerking met stichting “Amurang” en stichting “Satuhati”. Beide stichtingen
hebben veel raakvlakken met de belangen van KINDweesKIND.
6. Vergroten van de werkgroep op basis van verschillende kwaliteiten en expertise
Bovenstaande punten komen in dit jaarverslag nader aan de orde.
Waar we in 2014 met name de nadruk op hebben gelegd, is het vergroten van ons netwerk van
schoolgemeenschappen, maar ook ons netwerk binnen diverse opleidingen van een school. Met als
doel om meer naamsbekendheid te krijgen onder studenten. Waar we in 2014 8 studenten goed
hebben kunnen begeleiden in hun stage en het doen van vrijwilligerswerk, willen we deze groep graag
uitbreiden. Door ons netwerk bij het Friesland College en de NHL en de samenwerking met Gerard
Draaisma kunnen we meer studenten beter en sneller helpen bij vragen.
Daarnaast hebben we de basis gelegd voor een duurzame samenwerking met de stichting Kinderen
van Amurang en hebben we zowel onze werkgroep als bestuur kunnen uitbreiden met nieuwe
vrijwilligers. In hoofdstuk 4 lichten we we doelstellingen 2014 nader toe.
Als we als bestuur terug kijken op 2014 voelen wij ons trots. Waar we in 2013 konden zeggen dat we
als stichting een goede basis kenden, wilden we in 2014 doorstomen en opschalen in het bieden van
onze hulp. Zoals u hierboven heeft kunnen lezen zijn we hierin goed geslaagd.
Namens het bestuur willen wij iedereen bedanken die het samen met ons mogelijk heeft gemaakt om
weeskinderen in Indonesië te helpen!

3. Beweeggronden & Organisatie
3.1 Ontstaan
De geschiedenis van Stichting KINDweesKIND begint op een vroege ochtend in 1977. In de
miljoenenstad Surabaya, op het eiland Java, in Indonesië, staat op de hoek van de straat Rongelawe
een hond te blaffen bij een kartonnen doosje. Buurtbewoners vinden in de doos een baby die te
vondeling is gelegd en halen er een politieagent bij, die de baby naar het ziekenhuis brengt. Van
daaruit belandt de kleine wees in het kindertehuis Yayasan Kartini, waar hij de eerste maanden van
zijn leven doorbrengt.
Terug naar Indonesië. Zesentwintig jaar later zette Wahyudi Joop Jan Hoekstra, roepnaam Yudi, voor
het eerst na zijn adoptie weer voet aan de grond van zijn geboorteland. Hij bezocht er het kindertehuis
waar hij de eerste maanden van zijn leven zo liefdevol was verzorgd. Een van zijn vroegere
verzorgers vertelde Yudi dat ze al die jaren dagelijks had gebeden hem ooit nog terug te mogen zien.
De kinderen van het tehuis noemden Yudi een broer die na lange tijd weer teruggekomen was.
Enkele jaren later bezocht Yudi, zelf inmiddels vader, met zijn gezin wederom Indonesië om de
zoektocht naar zijn biologische ouders voort te zetten. Daarbij keerde hij ook weer terug naar het
kindertehuis. Bij de terugreis naar Nederland wist Yudi dat hij iets terug wilde doen voor het
kindertehuis waaraan hij zoveel te danken heeft. Op een avond in het najaar van 2008 had hij een
aantal vrienden thuis uitgenodigd om zijn plannen te bespreken. Op 14 augustus 2009 is de oprichting
van de stichting een feit: KINDweesKIND.

3.2 Visie
Kinderen hebben het recht op ontwikkeling van hun talenten en mogelijkheden. Ook in situaties
waarbij kinderen te vondeling zijn gelegd of afgestaan door de biologische ouders of situaties waarin
beide ouders zijn overleden of hun kind hebben verlaten. In zulke gevallen komen kinderen niet altijd
terecht op een plek waar zij de kansen krijgen om zich te ontwikkelen.
Stichting KINDweesKIND zet zich in voor de ontwikkelingskansen van weeskinderen in Indonesië.
Deze kansen creëren wij op het gebied van onderdak, gezondheid, onderwijs en welzijn. KwK wil
zorgen dat kinderen in weeshuizen weer écht kind kunnen zijn.

“Onbezorgd spelend en lerend de wereld ontdekken.”

3.3 Mission statement
KINDweesKIND heeft een ambitieus bestuur met frisse kijk op zaken. Het bestuur geloofd in het
beleid om kleinschalig op te treden en per weeshuis te inventariseren welke hulp het beste geboden
kan worden. Per weeshuis wordt door KINDweesKIND en in samenwerking met stagiaires, bepaald
hoe financiële, lichamelijke en psychische steun kan worden geboden. Wij vinden het belangrijk dat de
lokale gemeenschap en ondernemers worden betrokken bij de hulp aan de weeshuizen. Iedereen die
zich inzet voor KINDweesKIND doet dit op vrijwillige basis.
Op deze manier dragen wij bij aan de ontwikkeling van de weeskinderen, maar bieden wij ook steun
aan de lokale economie. Daarnaast creëren wij betrokkenheid vanuit de lokale gemeenschap en
zorgen we ervoor dat mensen in Indonesië zich bewust worden van de schrijnende situatie en
ontwikkelingskansen van weeskinderen.
Onze visie wordt ondersteund door diverse pijlers die er praktisch voor zorgen dat we onze missie
kunnen vorm geven en uitvoeren.









Het garanderen van regelmatige medische zorg en verbetering van de hygiënische
omstandigheden en persoonlijke verzorging, evenals voorzien in een gevarieerd voedingspatroon;
Het verzorgen van leermiddelen en/of financiële ondersteuning ten behoeve van het volgen van
onderwijs;
Bouw en renovatiewerkzaamheden ter verbetering van de omstandigheden in de tehuizen op het
gebied van hygiëne, toegankelijkheid en leefbaarheid;
Steun bieden aan weeshuizen en inzicht geven aan de lokale gemeenschap. Lokale ondernemers
worden ingezet om weeshuizen te ondersteunen, zodat ook de plaatselijke gemeenschap ziet en
begrijpt dat de hulp daar zo hard nodig is;
Het ontwikkelen van een activiteitenprogramma dat gegeven wordt door lokale medewerkers die
daarvoor door de stichting worden opgeleid. Bovendien het verschaffen van materialen ter
ondersteuning van het activiteitenprogramma en het bieden van faciliteiten waar de activiteiten
verricht kunnen worden;
Geven van voorlichting op scholen in Nederland waardoor er wordt bijgedragen aan de publieke
bewustwording van de leefomstandigheden van weeskinderen in Indonesië.

3.4 Organigram
Het bestuur van Stichting KINDweesKIND bestaat uit de volgende leden:





Yudi Hoekstra (Voorzitter)
Ivo Schotanus (Penningmeester)
Wendy Doedel (Secretaris)
Patrick Dijkstra (Bestuurslid)

Naast het bestuur zijn er een aantal vrijwilligers die zich continue inzetten voor de stichting. Zij maken
het bestaan van de stichting mogelijk en zijn samen met het bestuur de motor van de stichting. Alle
ambassadeurs van de stichting dragen onze visie uit en zorgen ervoor dat hun omgeving wordt
gemobiliseerd bij hun vrijwilligerswerk.






Gerard Draaisma
Elart Breuker
Dian Breuker
Ibu Soeharto
Firman

(Stage begeleider studenten in Indonesië)
(Begeleider KwK in Indonesië)
(Begeleider KwK in Indonesië)
(Contactpersoon weeshuizen in Indonesië)
(Contactpersoon weeshuizen in Indonesië)







Domien Hettinga
Gert Clifford
Jouw Stapersma
Mark van den Berg
Rene de Haas

(Projectleider werkgroep)
(Projectleider financiën)
(Eindredacteur)
(Grafisch vormgever)
(Sohosted, website design)

4. Bereikte doelen in 2014
De doelen die wij in 2014 hebben bereikt zijn opgesteld mede aan de hand van ons beleidsplan 2014
– 2018. (Zie bijlage 1) In 2014 hebben wij met behulp van onze vrijwilligers, stagiaires, sponsoren,
ambassadeurs en werkgroepen vele acties gehouden, doelen bereikt en kinderen kunnen helpen.
Deze mensen hebben ervoor gezorgd dat er dit jaar:





8 stagiaires van verschillende scholen (Universiteit Gent, Friesland College en Hanze Hoge
school) zijn naar Indonesië vertrokken om gedurende een periode van 3 maanden hulp te bieden;
Een nieuwe stagebegeleider zich aan ons team in Indonesië heeft toegevoegd. Gerard Draaisma
zal studenten in Indonesië helpen met de opstart en beantwoorden van dagelijkse vragen;
De proeftijd van Gert Clifford voor de functie van projectleider Financiën van een jaar om daarna
te kijken of hij onze nieuwe penningmeester wil worden.
Een nieuwe huisstijl is ontwikkelt door 4 studenten van de opleiding grafische vormgeving. Zij
hebben onze facebook pagina in een nieuw jasje gestoken en een nieuwe folder en banners
ontworpen.

Eind 2012 heeft het bestuur de lange en korte termijn doelstellingen opnieuw geformuleerd en
opgenomen in het beleidsplan 2014-2018 (zie hoofdstuk 4.1). 2014 is een jaar geweest waar we als
stichting op de volgende punten de nadruk wilden leggen:




Studenten die op stage gaan moeten een projectplan schrijven waardoor zij nog gerichter hulp
kunnen bieden aan weeskinderen
Intensiever en kwalitatief betere begeleiding van stagiaires in Indonesië
Update van promotiemateriaal (nieuwe brochure, restylen van de Facebook pagina, nieuwe
banners voor de stand, nieuw promotiemateriaal)

Voorbereiden van studenten op hun stage
Vanaf het begin van de stichting hebben we de nadruk gelegd op een goede begeleiding van
studenten. Het betrekken van de student en zijn of haar ouders werkt goed en in de feedback altijd
positief benoemd.
Wij voelden die verantwoordelijkheid en samen met het Friesland College hebben we er voor kunnen
zorgen dat in een vroegtijdig stadium (ongeveer 1 jaar voordat de stage begint) studenten betrokken
worden bij de stichting. In dat jaar maken ze kennis met het bestuur van de stichting en de
projectleider van de werkgroep. Daarnaast brengen wij als stichting deze studenten in aanraking met
studenten die al stage hebben gelopen bij de weeshuizen van KINDweesKIND. Op deze manier
worden ervaringen uitgewisseld.

Intensief begeleiden van stagiaires in Indonesië
Door de jaren heen hebben we qua stagebegeleiding in Indonesië veel mensen om ons heen weten te
verzamelen. Voor de studenten zijn er diverse contactpersonen die ze kunnen benaderen. Of het nu
gaat om de opvang in de eerste weken, zodat ze wegwijs worden gemaakt in een vreemd land of de
contactpersonen binnen de weeshuizen en hun woonomgeving. Dit netwerk is door de jaren heen
uitgebreid en geprofessionaliseerd.
Wat wij als stichting van de studenten tijdens onze feedback gesprekken mee kregen, was dat ze een
contactpersoon misten voor ad-hoc zaken. Ad-hoc zaken die betrekking hadden op dagelijkse
vraagstukken of vragen gerelateerd aan stage opdrachten. Als stichting zijn we op zoek gegaan naar
iemand die zowel de stichting kent, weet wat het is om in Indonesië stage te lopen en de invalshoek
vanuit school begrijpt.
Om die reden zijn we de samenwerking met Gerard Draaisma aangegaan. Hij begeleidt in Indonesië
studenten voor de stichting “Kinderen van Amurang”. Omdat hij elk jaar periodiek twee keer in
Indonesië is, gaat hij ook de studenten van KINDweesKIND bezoeken. Tegelijkertijd maakt hij met de
lokale bevolking contact en afspraken over de lopende en nieuwe projecten die vanuit de stichting
worden gestart.
Vanuit onze stichting hebben we Gerard gevraagd om de weeshuizen en de scholen te bezoeken en
om contact te leggen met de verantwoordelijken en daarmee verdere behoeftes te inventariseren.
Vanuit die inventarisatie krijgen studenten een duidelijk beeld van de projecten die bij onze en andere
weeshuizen kunnen worden opgepakt. Op die manier kunnen studenten een goede keuze maken
welk project het beste bij hun past.
In 2014 heeft Gerard al een eerste indruk gekregen van de weeshuizen van KINDweesKIND. Hij zal
bij elk bezoek opnieuw een inventarisatie maken, maar na zijn eerste bezoek is het volgende duidelijk
geworden:
 Krappe behuizing van weeskinderen in de weeshuizen
 Armoedige omstandigheden, waaronder slechte hygiëne
 Behoefte aan educatieve inbreng van studenten bij de scholen
 Behoefte aan verbetering leefomstandigheden in de weeshuizen
 Afspraken gemaakt met Ibu Soeharto (contact persoon Yayasan Kartini) over bezoek aan
stagiaires in maart en de verschillende onderwijsactiviteiten die stagiaires kunnen uitoefenen.
 Starten project studenten opleiding MBO Lifesciences.
Dit jaar starten we een pilotproject met twee studenten van de opleiding MBO Lifesciences. Gerard
Draaisma begeleidt dit gehele project. Hierin zijn de volgende afspraken gemaakt:






Gerard regelt voor de studenten tickets naar Indonesië
Gerard regelt contract, visum, financiën met de studenten
Gerard onderhoud contact met contactpersoon van KINDweesKIND in Indonesië
Gerard bezoekt de studenten eenmalig tijdens hun stage en heeft een afrondend
evaluatiegesprek met de studenten
Gerard brengt verslag uit aan de stichting betreffende deze pilot.

Meer ambassadeurs aan de stichting verbinden
Waar we als bestuur merken dat je niet bij elke actie aanwezig kunt zijn, is het vanuit onze gedachte
wel wenselijk. Iedereen die zich inzet voor dit goede doel verdient dezelfde aandacht. Wij merkten dat
het onmogelijk is om iedereen diezelfde aandacht te geven.
Mede om die reden hebben wij vorm gegeven aan onze werkgroep. Deze werkgroep wordt geleid
door Domien Hettinga en we hebben in 2014 ons best gedaan om deze werkgroep te vullen met
enthousiastelingen.
Dit jaar kunnen wij met trots zeggen dat we de volgende mensen hebben kunnen binden aan de
stichting en de werkgroep.
Gert Clifford is een bekende van zowel Yudi Hoekstra als Ivo Schotanus en heeft aangegeven iets te
willen doen voor de stichting. Aangezien Gert financieel is onderlegd vanuit zijn studie en vanuit zijn
werk, zal hij zich vanuit die expertise inzetten voor de stichting. Daarnaast is hij het aanspreekpunt
voor studenten wat betreft financiële middelen. (bijvoorbeeld: sponsorgelden, financiële begeleiding
tijdens de stage of stage vergoedingen)

Update van promotiemateriaal
Wat we merkten was dat het promotiemateriaal van de stichting was verouderd. Naast onze
doelstellingen waren er ook andere zaken die achterhaald waren, maar wat wel in ons
promotiemateriaal stond. Dit moest een update krijgen.
Door de samenwerking met 4 studenten van de opleiding MBO grafische vormgeving hebben we nu
een nieuwe folder, een nieuwe banner en een geüpdate Facebook pagina. Mark van den Berg was
gedurende dit moduul de vertegenwoordiger van dit groepje.
Hij gaf na deze 6 weken bij ons aan dat hij zich graag blijvend wilde inzetten voor de KINDweesKIND.
Naast het feit dat we onze externe promotie een uniforme uitstraling hebben kunnen geven, hebben
we een nieuwe ambassadeur aan ons kunnen binden. Vanuit zijn expertise gaat hij ons ondersteunen.
Zo heeft hij ook dit jaarverslag grafisch vorm gegeven.

4.1 SWOT Analyse
Als stichting vinden wij het belangrijk om te reflecteren op de acties die wij hebben ondernomen. Wij
willen continue scherp blijven en onderzoeken waar kansen liggen en bedreigingen kunnen worden
omgebogen naar potentiele kansen. Door middel van een SWOT-analyse willen wij dit inzichtelijk
maken.
Sterke punten








KINDweesKIND is een professionele, betrouwbare en ambitieuze stichting, die organisatorisch
en beleidsmatig goed is onderbouwd.
Het bieden van directe en lokale hulp aan weeshuizen door onze vrijwilligers en stagiaires in
Indonesië doormiddel van kleinschalige projecten.
Samenwerking met verschillende scholen (MBO en HBO), die studenten leveren vanuit het
oogpunt “ontwikkeling van wereldburgerschap” en “ontwikkelen van competenties”.
Continue toestroom van studenten, waardoor continuïteit en duurzaamheid ontstaat in de hulp
die wij bieden.
De begeleiding van studenten ter plaatse wordt gedaan door Gerard Draaisma.
Iedereen die zich inzet voor de stichting doet dit op vrijwillige basis.
De social media van de stichting wordt gevoed door studenten die hun acties extra aandacht
willen geven of hun reisverslagen en avonturen willen delen.

Zwakke punten





De afhankelijkheid vanuit een onderwijsinstelling die stagiaires levert.
De werkgroep bestaat voornamelijk uit studenten die naar Indonesië gaan en om die reden
heeft deze groep continue een andere samenstelling
Afstemming informatie voorziening tussen social media en de internetsite
Financiële afhankelijkheid van de acties die de stichting en stagiaires houden

Kansen




Netwerk van weeshuizen in Surabaya vergroten
Aanstellen van een projectleider in Indonesië voor de begeleiding van de studenten en het
opzetten van onderzoek in Indonesië
Verbinding maken met andere stichtingen die projecten ondersteunen in Indonesië.

Bedreigingen



Veranderende maatschappij (giften aan goede doelen)
Wet en regelgeving in Nederland en Indonesië omtrent stagiaires

5. De stagiaires en hun projecten
Wij zijn als stichting de uitdaging aangegaan om in 2014 dit jaar 8 studenten van diverse opleidingen
te begeleiden en coachen bij het bieden van ontwikkelingshulp, het uitvoeren van hun stage plan en
het organiseren van activiteiten voor weeskinderen in diverse weeshuizen. Wij delen graag hun
verhaal met u.

5.1 Weeshuizen KINDweesKIND
Door de vier groepen die in 2014 in Indonesië hulp hebben geboden en door alle studenten in de jaren
ervoor hebben wij structureel drie weeshuizen kunnen helpen op het gebied van onderdak,
gezondheid, onderwijs en welzijn.
Yayasan Kartini
Het eerste weeshuis, dat wij als stichting zijn begonnen te ondersteunen, was Yayasan Kartini in
Surabaya. In dit weeshuis wonen 18 weeskinderen, die hier over het algemeen hun gehele leven
blijven. Van de 18 weeskinderen die er wonen, hebben 7 kinderen een lichamelijke en/of geestelijke
beperking. Hieronder staan een aantal beperkingen opgesomd die wij bij deze kinderen zijn tegen
gekomen:
Pervasieve ontwikkelingsstoornis (ADD, ADHD, PDD-NOS, borderline)







Syndroom van down
Agressie
lager IQ (mentale achterstand)
Autisme
Open ruggetje
Visueel beperkt

Samaria
Samaria is een klein weeshuis (eengezinswoning) en is gevestigd in de stad Surabaya. In totaal
wonen hier negentien kinderen. Op elke slaapkamer slapen minimaal 5 kinderen. De leeftijd van de
kinderen is zes t/m achttien jaar.
De weeskinderen in dit weeshuis worden, als ze tien jaar of ouder zijn, meestal ingezet voor de
huishoudelijke klussen die gedaan moeten worden. Pas in de avond hebben ze tijd om bezig te zijn
voor school. Omdat de begeleiding in dit weeshuis minimaal is, draagt ieder kind zijn steentje bij. Dit
zorgt er alleen wel voor dat een kind geen echt kind kan zijn.
Matehari Terbit
Matehari Terbit ligt in de stad Surabaya en is een goed verzorgd weeshuis waar kinderen het relatief
goed hebben. In dit weeshuis wonen weeskinderen van pasgeboren tot vijf jaar. Naast de
weeskinderen, wonen in dit weeshuis ook zwangere vrouwen die niet meer thuis kunnen wonen.
In Matehari Terbit zitten weinig kinderen met een geestelijke beperking, maar door de hoeveelheid
kinderen, krijgen kinderen in dit weeshuis weinig tot geen persoonlijke aandacht, bijvoorbeeld:
- Hun bed is hun speel-, slaap- en eetplaats.
- De kinderen met een beperking leven eigenlijk alleen maar op hun kamer.
- De verschillende kinderkamers zijn overvol. (Meer dan 20 kinderen per kamer)
- Geen privacy of tijd voor zichzelf.

Toekomstige projecten
Daarnaast is er dit jaar onderzoek gedaan waardoor wij als stichting ons netwerk van weeshuizen
konden uitbreiden. Door dit onderzoek hebben we drie nieuwe weeshuizen in kaart kunnen brengen.
We hebben gekeken naar de staat van het weeshuis, de gezondheid van de kinderen en de
hoeveelheid kinderen per weeshuis.



Weeshuis Yayasan Al Ichlas (40 weeskinderen te Surabaya)
Weeshuis Yayasan Muslim Surabaya (52 weeskinderen te Surabaya)

Op basis hiervan kunnen wij zeggen dat we met succes 2 nieuwe weeshuizen aan ons netwerk
hebben kunnen toevoegen.

5.2 Onze ambassadeurs in 2014
Studenten Fysiotherapie Hanze Hoge school
In mei van dit jaar zijn twee 3e jaars fysiotherapie studentes, Lisa Klabbers en Indra Kedde, van de
Hanze Hogeschool naar Indonesië gegaan. Zij hebben bij zowel bij Yayasan Kartini, Yayasan AlIchlas als Yayasan Agape verschillende beleggingsactiviteiten gegeven aan weeskinderen met als
doel hun gezondheid te bevorderen.
Naast deze activiteiten bij de weeshuizen hebben zij verschillende fysiotherapeuten bezocht en
onderzoek gedaan naar de verschillen in behandelmethodes tussen Nederland en Indonesië. Dit
project hebben zij afgesloten door middel van een presentatie aan Indonesische fysiotherapeuten die
werkzaam zijn in het ziekenhuis, RSK St Vincentius a Paulo in Surabaya. Op basis van hun opgedane
kennis en ervaringen hebben zij aan kinderen van verschillende scholen lessen gegeven over het
menselijke lichaam en blessure preventie.

Studenten 2de jaars Master Pedagogische wetenschappen
Lieze Degryse en Julie De Valckenaere zitten in het laatste jaar (2de Master Pedagogische
wetenschappen & Orthopedagogiek) aan de universiteit van Gent. In oktober van dit jaar hebben zij
tijdens hun stage van twee maanden kort en grondig onderzoek gedaan naar mogelijke activiteiten
voor de gehandicapte kinderen in het weeshuis Yayasan Kartini.
Uit hun onderzoek is gebleken dat er weinig activiteiten zijn voor gehandicapten in het weeshuis.
Gehandicapte weeskinderen krijgen in de weeshuizen weinig aandacht. Dit was dan ook voor Julie en
Lieze de reden om gezamenlijk een snoezelruimte te gaan inrichten in het weeshuis.
Snoezelen definiëren zij als een samentrekking van het woord snuffelen en doezelen, waarbij er
ingespeeld wordt op het horen, voelen, zien en ruiken. Het is een techniek om personen met een
beperking te laten ontspannen in een ingericht ruimte waarbij er gebruik wordt gemaakt van
uitnodigende materialen, waarbij de zintuigen lichtelijk geprikkeld worden, waardoor de bewoners zich
kunnen ontspannen.
Julie en Lieze besloten zelf de handen uit de mouwen te steken met als eindresultaat een zeer
geslaagde snoezelruimte waarvan deze actief door de gehandicapte bewoners gebruikt wordt.

Studenten Cios Heerenveen van het Friesland College
In februari 2014 zijn Hester van Wieren en Ruwert Brandsma voor hun 3e jaars stage naar Indonesië
gegaan. Vanuit hun studie achtergrond en in samenwerking met KINDweesKIND hebben zij het
project “gezond bewegen” in de weeshuizen vorm gegeven.
Ruwert en Hester hadden in de eerste twee weken van hun stage overlap met Jurjen Kingma die daar
inmiddels al 4 maanden was. Om die reden hebben zij tijdens hun stage de verschillende sport en
bewegingsactiviteiten voortgezet die door de eerder stagiaires de afgelopen jaren zijn uitgevoerd.
Hester en Ruwert hebben in de drie weeshuizen van KINDweesKIND geïnventariseerd wat er nu aan
sport en spel artikelen was, waarmee kinderen konden spelen. Dit bleek minimaal te zijn en datgene
dat er was, was vaak kapot. Er zijn nu sport en spel artikelen ruim ingekocht en genoeg voor alle
kinderen in de weeshuizen. De kast waar de spullen worden bewaard, kan op slot en staat in
weeshuis Yayasan Kartini. Toekomstige stagiaires van welke opleiding dan ook kunnen hier de
spullen uit halen om met de kinderen mee te spelen.
In Weeshuis Yayasan Al Ichlas, hier wonen 40 weeskinderen, hebben Hester en Ruwert sport en
bewegingsactiviteiten hebben uitgevoerd, hebben zij een verwaarloosde slaapkamer in Yayasan
Kartini helemaal opgeknapt. Hierdoor kunnen meerdere weeskinderen weer in een schone, nette en
rustige omgeving leven en slapen.
Voor

Na

Studenten opleiding Artiest muziek van het Friesland College
In juli van 2014 gingen Roos van der Velde en Nynke de Jong naar Indonesië om stage te lopen. Zij
zijn 3e jaars studenten aan de opleiding artiest/muziek binnen D’drive.
Door de Ramadan in Indonesië en daarmee het feit dat er op de kindertehuizen en scholen in
Surabaya weinig te doen was, hebben ze samen met de projectleider Elart Breuker besloten om hun
stage te gaan lopen bij een andere stichting uit Indonesië. De stichting heet Yayasan Usaha Mulia en
heeft een weeshuis in Kalimantan en Chipannas. In het weeshuis in Chipannas hebben ze
weeskinderen Engelse les gegeven door middel van zang. Het hoogtepunt voor Roos en Nynke was
dat ze met alle weeskinderen het lied van KINDweesKIND, Child be Child hebben gerepeteerd en
opgenomen op video.

6. Sponsoracties
In een jaar gebeurt zo veel en om niet te vergeten hoeveel acties er zijn gehouden door vrijwilligers,
willen wij er in dit hoofdstuk even bij stil staan. Want deze acties zorgen ervoor dat wij als stichting
bestaansrecht hebben en weeshuizen financieel kunnen ondersteunen.
Sponsoracties die ons helpen weeskinderen te helpen, worden gehouden vanuit twee groepen:

- Acties vanuit het bestuur
- Acties vanuit de ambassadeurs

6.1 Acties vanuit het bestuur
Platform Internationalisering
Dit platform is een fysieke plek binnen het Friesland College waar studenten, die geïnteresseerd zijn in
stage in het buitenland, informatie kunnen krijgen over de verschillende mogelijkheden binnen hun
stage. Deze informatie wordt gegeven in de vorm van presentaties en bijeenkomsten.
Stichting KINDweesKIND is één van de stichtingen die vanuit het Friesland College wordt aanbevolen
aan studenten. Informatie lessen over een stage in het buitenland zijn door studenten te volgen.
Tijdens deze lessen is Domien Hettinga, ambassadeur van de stichting, aanwezig om zijn verhaal te
doen van zijn tijd in Indonesië. Op deze manier kunnen geïnteresseerde studenten direct hun vragen
stellen aan Domien.
Op het moment dat studenten blijvend geïnteresseerd zijn voor een stage bij de weeshuizen van
KINDweesKIND dan zullen zij voor specifiekere informatie doorverwezen worden naar Yudi Hoekstra.

Vrijwilligersbeurs Leeuwarden
Het Vrijwilligers Service Punt organiseerde, zaterdag 6 september vanuit de Harmonie te Leeuwarden,
een vrijwilligersbeurs. Op deze beurs krijgen vrijwilligersorganisaties de kans om zich te presenteren,
vrijwilligers te werven en de interactie aan te gaan met het publiek.
Wij als Leeuwarder stichting waren dit jaar voor het eerst op deze beurs aanwezig. Ons doel was in
eerste instantie om de stichting onder de aandacht te brengen in Leeuwarden en hiermee de
naamsbekendheid te vergroten.
De opkomst tijdens deze beurs was gigantisch. We hebben ons verbaasd hoeveel Nederlanders, jong
en oud, zich in zetten voor het goede doel. Een ieder vanuit zijn of haar eigen overtuiging. Wij merkten
dat vooral veel SPH studenten geïnteresseerd waren in ons verhaal en de projecten die we hebben
opgezet. Kortom, een geslaagde dag waarin wij ons op een mooie manier konden profileren in
Leeuwarden.

6.2 Acties vanuit de ambassadeurs
Elk jaar worden er vanuit studenten veel acties opgezet om geld in te zamelen voor het goede doel.
Aangezien er dit jaar 8 studenten waren die acties mochten opzetten om dat geld te gebruiken voor de
projecten van KINDweesKIND. De volgende acties hebben in 2014 veel geld opgehaald.








Loterij verkoop op de kerstmarkt van Workum
Appeltaarten verkoop voor het goede doel
Ladiesnight in Cinesneek
Koffie actie op Hanze hogeschool
Oliebollenverkoop van deur tot deur
Benefietconcert KINDweesKIND in theater Romein
Levensgrote kijkdoos in de NHL

Lisa & Indra: Koffie actie op de Hanze Hogeschool (Groningen)

Eline, Harrold & Jesper: Levensgrote kijkdoos actie op de NHL (Leeuwarden)

7. Financieel plan
In dit hoofdstuk willen wij u graag meenemen in de behaalde financiële resultaten van de stichting en
de analyses op de inkomsten en uitgaven. In hoofdstuk 8.5 zullen wij , tevens op basis van de eerder
genoemde SWOT analyse uit hoofdstuk 4 kijken naar zwaktes en bedreigingen voor de stichting en
zullen wij sterke punten en kansen benoemen waarvan wij denken dat dit onze ambities kan
versterken.

7.1 Inkomsten
In 2013 was het totaalbedrag aan inkomsten € 6.431,90 en dit jaar € 1.904,50. Hieronder worden de
inkomsten uiteen gezet.

Het grootste deel van onze inkomsten wordt verkregen uit acties die stagiaires opzetten. Door de
vroegtijdige en intensieve begeleiding voor hun stage, kunnen de studenten gedurende een jaar veel
acties organiseren. Een van de acties dit jaar was een Ladiesnight in CineSneek, waar een bedrag
van € 210,- is opgehaald. Daarnaast viel het op dat er dit jaar veel deur-tot-deur acties zijn geweest,
zoals oliebollen en appeltaarten acties die vele honderden euro’s hebben opgeleverd.
Het totaalbedrag dat in 2014 door studenten is opgehaald is € 1.438,50. Dit bedrag is door hen
ingezet voor gemaakte kosten en projecten bij weeshuizen.
Daarnaast is het aandeel “Acties algemeen” de op twee na grootste inkomstenbron van de stichting.
Er zijn twee grote acties georganiseerd, de actie Cattery Skaltadal en een actie die Hendrik en Jettie
Kingma hebben georganiseerd, die respectievelijk € 105,- en € 311,- hebben opgeleverd.

7.2 Uitgaven
In 2014 hebben we als stichting meer uitgaven dan inkomsten gehad. De totale uitgaven kwam neer
op een bedrag van € 2.550,97. In de tabel hieronder worden de uitgaven uiteen gezet.

Als stichting hebben we drie weeshuizen die we hulp bieden. Dit jaar hebben we diverse projecten
gedaan in het weeshuis Samaria en Matehari Terbit. In 2014 is er met name veel geïnvesteerd in
Yayasan Kartini. Er is o.a. een slaapkamer opnieuw geschilderd en ingericht er is speelgoed en
sportmateriaal gekocht voor de kinderen en de kinderen hebben een zwemuitje gehad.
“Project algemeen” is een uitgavepost waarin we kosten hebben opgenomen die ten goede kwamen
voor meerdere weeshuizen. Er is een groot bedrag in rekening gebracht voor de aanschaf van nieuw
sportmateriaal en hulpmiddelen. De stagiaires Lisa Klabbers en Indra Kedde hebben hiervoor een
bedrag van € 294,65 en € 164,65 geïnvesteerd. De kinderen van alle weeshuizen mogen gebruik
maken van het sportmateriaal en alle stagiaires kunnen het gebruiken voor het geven van sportlessen.
Daarnaast zijn er vele dagjes weg, georganiseerd zoals een dagje naar Surabaya Zoo en een bingo
avond.
De post “kosten stage” is altijd een grote uitgave post. Onze afspraak met studenten is dat zij, in het
jaar voorafgaand aan hun stage, acties kunnen organiseren. De helft van het opgebrachte
sponsorgeld moeten zij uitgeven aan een project van een van de weeshuizen. In Indonesië wordt door
de studenten een inventarisatie gemaakt van mogelijke projecten die kunnen worden opgepakt. Op
basis van die informatie wordt er in overleg met het bestuur gekozen voor het meest urgente project.
Naar verwachting zal de post “kosten stage” in 2015 hoger uitvallen vanwege de samenwerking met
Gerard Draaisma in Indonesië. Hij zal voor KINDweesKIND alle stagiaires daar begeleiden. Hiervoor
zullen kosten gemaakt worden.
De kostenpost “marketing” is er vanwege de deelname aan de vrijwilligersbeurs in de Harmonie op 6
september. De aanwezigheid op deze beurs heeft ons naamsbekendheid gegeven in de regio
Friesland en onder studenten van de studie SPH.
De andere uitgave is de aanschaf van twee nieuwe banieren. Deze investering is gedaan, omdat we
merkten dat we promotiemateriaal tekort kwamen bij stand opbouw op diverse beurzen.

7.3 Analyse op inkomsten en uitgaven (2009 – 2014)

De inkomsten en uitgaven van de stichting zijn per jaar verschillend en door de jaren heen is er ook
geen rode draad te zien. Dit alles heeft te maken met de werving van studenten. Het vinden van
stagiaires, die stage willen lopen bij de weeshuizen van KINDweesKIND, is bepalend voor de
ontwikkelingshulp die wij kunnen bieden. Hoe meer studenten er in een jaar stage lopen, hoe
intensiever de hulp en ook onze inkomsten en uitgaven zullen zijn.
Willen wij het bedrag aan inkomsten en uitgaven stabieler krijgen, zullen wij dit moeten borgen.
Vanwege het feit dat het Friesland College de stichting KINDweesKIND heeft benoemd als een goede
en degelijke stichting, zijn we opgenomen in het project internationalisering binnen het Friesland
College. Dit betekent voor ons dat als er voorlichtingen aan studenten worden gegeven over stage
mogelijkheden in het buitenland, dat onze stichting als één van de drie mogelijkheden wordt benoemd.
Hierdoor kunnen wij een continue stroom van studenten garanderen en daarmee dus ook de
inkomsten en uitgaven beter reguleren.

7.4 Begroting 2015
Verwachte Inkomsten 2015
Acties Stagiaires
Acties algemeen
Donaties
Overige inkomsten
Totaal

Verwachte Uitgaven 2015
Project Algemeen
Project Nieuw
Reserveringskosten
Kosten stage
Marketing kosten
€ 4000 Totaal

€ 3.000,€ 500,€ 250,€ 250,-

€ 1.000,€ 500,€ 2.000,€ 1.500,€ 250,€ 5250

In 2015 vertrekken er 6 studenten naar Indonesië. Door de jaren heen is gebleken dat een student
gemiddeld € 500,- aan sponsorgeld binnenbrengt. De donaties en algemene acties vullen dit bedrag
aan tot een totaal van € 4.000,-.
Aan de uitgaven kant van deze balans zijn de post “project algemeen”, “project nieuw” en “kosten
stage” bij elkaar opgeteld de grootste uitgavenpost. Wij zijn hier trots op, omdat dit de bedragen zijn
die direct ten goede komen aan de weeshuizen en de weeskinderen. De reserveringskosten blijven
elk jaar terugkomen en betreft een totaalbedrag van € 2.000,-. Dit bedrag wordt jaarlijks afgeschreven

en heeft als doel om na een periode van 20 jaar met eigen gelden een weeshuis te bouwen. In de
begroting van 2015 valt te zien dat er meer uitgaven zijn dan inkomsten. Dit zal ervoor zorgen dat we
dit jaar minder kunnen reserveren voor de bouw van ons eigen weeshuis. Wij verwachten in totaal €
750.- te kunnen reserveren.

8. Conclusie 2014
Wij kunnen concluderen dat wij, sinds het ontstaan van de stichting in 2009, een professionele,
betrouwbare en inspirerende stichting zijn geworden. We hebben een duidelijke visie en een solide
beleids- en stageplan. Als bestuur vinden wij het belangrijk om te groeien in het bieden van hulp.
Om te kunnen groeien in het bieden van hulp is er een goede basis nodig waarop je terug kunt vallen.
Met name voor studenten is het erg belangrijk dat ze in Indonesië altijd een vangnet hebben. Iemand
waarmee zij dagelijks kunnen sparren.
Eerder gebeurde dit via het bestuur en de twee projectleiders in Indonesië. We merkten dat wij de
studenten niet altijd die directe hulp konden bieden die zij van ons verwachtte. Gerard Draaisma is
hierin de schakel geworden tussen de studenten, KINDweesKIND en het Friesland College. Voor ons
is de cirkel nu rond en studenten worden intensiever begeleid. Door Gerard kunnen we groeien in het
bieden van hulp. Er is altijd iemand in Indonesië in naam van de stichting. Ook het feit dat de
stagiaires in Jakarta worden opgevangen door Elart Breuker, draagt bij aan een goede voorbereiding
voor de start van de stage. Studenten hebben aangegeven dat zij dit er belangrijk vinden om eerst te
wennen aan het weer, de cultuur en alle andere aspecten die Indonesië met zich meebrengt. Elart
biedt hierin een veilige omgeving, van waaruit zij dit kunnen ontdekken.
Daarnaast hebben we extra ondersteuning gekregen binnen het bestuur van Gert Clifford, de
financiële projectleider. Dit zorgt ervoor dat andere bestuursleden zich meer met operationele zaken
kunnen bezighouden en dat er nu meer expertise en focus zit op het gebied van financiën.
We zijn ons sterk bewust van het feit dat de directe hulp afhankelijk is van de studenten die daar hun
stage gaan lopen. Al deze studenten hebben in de vorm van verschillende projecten de ondersteuning
geboden aan de kinderen in de weeshuizen en scholen. Omdat wij mede afhankelijk zijn van deze
studenten blijft het belangrijk voor een goede werving van studenten doormiddel van voorlichting en
onderhouden van de contacten. Door de goede structuur en de goede voorbereidingen van de
stagiaires zijn we trots op de geleverde prestaties die zij hebben verricht.
Waar we ook met trots op kunnen terugkijken zijn de fantastische acties die voor de stichting zijn
gehouden, waardoor mooie bedragen zijn opgehaald en tegelijkertijd ook de naamsbekendheid
binnen Friesland en Nederland is vergroot.

8.1 Lang lopende projecten
Kantoor KINDweesKIND in Indonesië
De wens om een kantoor in Indonesië te openen is de afgelopen jaren gegroeid. Door een eigen
kantoor buiten Surabaya te hebben, kunnen we op grotere schaal hulp bieden aan een breder netwerk
van weeshuizen. De hulp wordt dan geboden in zowel Surabaya als de gehele provincie om de stad.
Wat wij erg belangrijk vinden is dat de hulp die wij bieden op de juiste plaats komt. Door fysiek
aanwezig te zijn in dit gebied en te integreren in de lokale gemeenschap creëer je naar onze mening
een betere relatie met bijvoorbeeld buren, familie en begeleiders. Hulp kan nog directer geboden
worden.
Elart & Dian Breuker zijn woonachtig zijn in Indonesië. Zij wonen op 200 km van de stad Surabaya af.
Zij gaan research doen naar de mogelijkheid om een kantoor te openen. Samen met de juiste
overheidsinstellingen hopen wij mooie resultaten te gaan boeken.

Stip aan de horizon: “Bouw eigen weeshuis”
Voor de lange termijn is het onze droom om een eigen weeshuis te bouwen. Zoals wij er nu tegenaan
kijken, is het onze lange termijn doelstelling voor de aankomende tien jaar. Om deze ambitie te
realiseren willen wij hiervoor in 2015 een plan van aanpak maken.
Kortom een periode van zowel field- als deskresearch. Wat wij in deze fase erg belangrijk vinden, is
om overzicht te krijgen in de te ondernemen stappen. Onze focus zal de aankomende jaren met name
liggen bij het financiële plan en het bouwplan als mede een netwerk van contacten op te bouwen bij
Indonesische bestuurlijke instellingen en hulpinstellingen.

9. Vooruit kijkend….
Het aankomende jaar zullen we onze werkzaamheden op dezelfde wijze voortzetten. Na versterking
van ons team kunnen we stellen dat er een stevige basis is om in 2015 sterk door te gaan met de
ondersteuning van de weeshuizen en scholen.
Met name door de inzet van Gerard Draaisma in Indonesië kunnen we de contacten met de scholen
en weeshuizen versterken. Daarnaast gaat hij onderzoeken welke onderwijsactiviteiten in de scholen
en weeshuizen kunnen worden uitgevoerd. Door zijn aanwezigheid gedurende de stageperiodes van
de studenten kunnen ze dagelijks voor raad en daad bij hem terecht. Hij is de brug tussen de
weeshuizen, de projecten en KINDweesKIND. Een bijkomend voordeel is dat we hierdoor kunnen
opschalen in het begeleiden van stagiaires en het bieden van hulp.
Belangrijk aandachtspunt voor ons in 2015 is de communicatie via social media en de website. Het
up-to-date houden van facebook en de website vraagt om een duidelijke structuur, die we in 2015
verder gaan uitwerken en uitvoeren.
Naast de alledaagse steun vanuit de stichting en de inzet van de stagiaires bij de weeshuizen vinden
wij het belangrijk om lange termijn doelen te hebben. Er zijn een aantal belangrijke speerpunten waar
wij ons de aankomende jaren op willen gaan richten.






Onderzoek van Elart & Dian Breuker: vestigen kantoor KINDweesKIND in Indonesië
Onderzoek doen naar het aanbieden van hulp aan nieuwe weeshuizen, in Surabaya en omgeving
Onderzoeken of het mogelijk is om een weeshuis te bouwen in Indonesië (Wet & regelgeving,
contacten leggen m.b.t. tot de bouw, financieel plan, etc.)
Versterken samenwerking met stichting “Kinderen van Amurang” en stichting “Satuhati”. Beide
stichtingen hebben veel raakvlakken met de belangen van KINDweesKIND.
Vergroten van de werkgroep in aantal en werkwijzen

Er zijn twee punten die wij willen belichten. Deze punten willen wij graag onderzoeken omdat wij van
mening zijn dat het investeren in een kantoor in Indonesië en het bouwen van een weeshuis ervoor
zal zorgen dat onze hulp kan worden ingezet in een groter gebied.

10. Bijlage
Lange termijn doelen (2014 – 2018)
In de eerste plaats wil KINDweesKIND de leefomstandigheden verbeteren van weeskinderen in
Indonesië op het gebied van accommodatie, gezondheid en onderwijs. Daarbij zet de stichting zich in
voor ontwikkelingsmogelijkheden in de ruimste zin van het woord, en bovendien alles wat met een en
ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
Deze doelstelling, met inachtneming van de in de inleiding genoemde ontwikkelingen, willen wij in de
komende vier jaar de volgende doelstellingen realiseren.

Doelstellingen in Indonesië










Versterking samenwerking lokale scholen, kindertehuizen en ziekenhuizen uitgewerkt in een
plan van aanpak. (faciliteren stagiaires, samenwerking tussen instanties)
Onderzoek naar de mogelijkheden om een kantoor in Indonesië op te zetten, om vanuit dit
kantoor de stagiaires te begeleiden en andere hulp te coördineren.
“Adoptie” twee of drie kindertehuizen met als doel:
Het garanderen van regelmatige medische zorg en verbetering van de hygiënische
omstandigheden en persoonlijke verzorging, evenals voorzien in een gevarieerd
voedingspatroon.
Het verzorgen van leermiddelen en/of financiële ondersteuning ten behoeve van het volgen
van onderwijs.
Bouw en renovatiewerkzaamheden ter verbetering van de omstandigheden in de tehuizen op
het gebied van hygiëne, toegankelijkheid en leefbaarheid.
Activiteiten ontwikkelingen en uitvoeren voor weeskinderen. (creatieve activiteiten, leerzame
activiteiten)
Faciliteren van stageplekken in Indonesië voor MBO-, HBO-, WO-studenten en docenten.

Doelstellingen in Nederland







Oprichten werkgroep KINDweesKIND. Hierin participeren personen die de missie en visie van
de stichting dragen.
Financiële inzage voor iedere geïnteresseerde (publicatie op website)
Continuering van stagiaires van zowel MBO, HBO en WO-studenten. doormiddel van
voorlichting binnen de scholen.
Onderzoek naar mogelijkheden bouw kindertehuis in Indonesië
Aansluiten bij bestaande stichtingen en organisaties in Nederland
Vernieuwd promotie en marketing plan

