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1. Inleiding  
In dit jaarverslag willen wij u inzicht geven in de activiteiten van het afgelopen kalenderjaar 2015, 

waarin wij aangeven op welke wijze wij onderstaande speerpunten (zoals benoemd in het jaarverslag 

2014) hebben onderzocht en op welke wijze wij dit jaar verschillende activiteiten hebben uitgevoerd.  

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 leren. Wij zijn een jonge en dynamische stichting die door 100% 

sponsoring al haar hulp direct aan weeskinderen biedt. Door een open en positief kritische houding 

zijn we transparant in onze verbeterpunten, en willen we met dit jaarverslag ook delen waar wij trots 

op zijn.  

Benoemde speerpunten voor stichting KINDweesKIND 2015 en op langere termijn: 

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  
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2. Beweeggronden & Organisatie  

  

2.1 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.  
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2.2 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.”  
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2.3 Mission statement  
KINDweesKIND heeft een ambitieus  bestuur met frisse kijk op zaken. Het bestuur gelooft 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;  
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• 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.  
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2.4 Organigram  
Het bestuur van Stichting KINDweesKIND bestaat (zoals ook in de statuten is vastgesteld) uit de 

volgende leden:  

• Yudi Hoekstra (Voorzitter)  

• Ivo Schotanus (Penningmeester)  

• Wendy Doedel (Secretaris)  

• Patrick Dijkstra (Bestuurslid)  

Afgelopen jaar (2015) hebben Marije Haagsma en Gert Clifford zich als interim bestuursleden 

aangesloten bij het bestuur. Gert Clifford is aangesloten om mogelijk in de toekomst de 

penningmeesters functie in te vullen en Marije Haagsma heeft zich als ‘officieus’ lid aangesloten om 

het bestuur op zowel bestuurlijk als uitvoerend niveau te ondersteunen. Beiden zijn nog niet als 

officieel lid (vastgelegd in de notariële statuten) opgenomen in het bestuur.  

3. Samenwerkingverbanden  
 

Versterken samenwerking met stichting “Kinderen van Amurang” 

Omdat de stichting KINDweesKIND zelf geen ‘mensen’ beschikbaar heeft in Indonesië om vanuit daar 

het netwerk te vergroten of stagiaires te begeleiden, heeft de stichting afgelopen jaar het 

samenwerkingsverband met de stichting Amurang kunnen versterken. Dit is tot uiting gekomen in 

het creaproject een project waarin een groep studenten namens de stichting Amurang naar 

Indonesie vertrekken om kans arme kinderen en jongeren de blik op een toekomst met werk en 

inkomen te openen. Gerard Draaisma, werkzaam voor de stichting ‘Amurang’ en structureel in 

Indonesië aanwezig, wil onze stagiaires in Indonesië begeleiden en er mede voor zorgen om het 

netwerk (weeshuizen en de scholen) te versterken en te onderhouden. Hierdoor hebben de 

stagiaires de juiste faciliteiten om hun werkzaamheden te verrichten.  

Onderzoek van Elart & Dian Breuker: vestigen kantoor KINDweesKIND in Indonesië  

 

Uit het onderzoek van Elart en Dian om een stichting te kunnen opzetten in Indonesie kunnen we 

een aantal belangrijke conclusies trekken. Elart en Dian kunnen zich voor onze stichting niet inzetten 

om daadwerkelijk een vestiging KINDweesKIND in Indonesie te ontwikkelen. Het opzetten van een 

stichting ter plaatse vergt een te grote tijdsinvestering voor Dian en Elart. Om dieper onderzoek te 

verrichten naar het opzetten van een weeshuis is het ook hier van belang dat iemand in Indonesië 

dieper onderzoek naar verricht. Elart geeft aan dat het beste is om te gaan samenwerken met andere 

Indonesische stichtingen die ook weeskinderen helpt, op deze manier zouden onze hulp vanuit de 

stichting kunnen verbreden.  
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4. Kwaliteitswaarborging administratie 
 

Google-for-Non-Profits 

In 2015 is het bestuur bezig geweest met een kwaliteitsverbetering in de organisatie van de 

administratie. Er is een samenwerking met Google-for-Non-Profits aangegaan.  

Voor de samenwerking is een autorisatie van TechSoup nodig. TechSoup is een platform die non-

profitogranisatie toegang geeft tot donatieprogramma’s van technologieleverancies. Met de 

autorisatie tot TechSoup kan KINDweesKIND voordelig beschikken over software en hardware. Op 

deze manier kunnen we in de toekomst efficiënter werk doen.  

Door de autorisatie met TechSoup is de samenwerking met Google-for-Non-Profits dit jaar een feit 

geworden.Het verzoek is door Google gehonoreerd en op dit moment zijn we het platform aan het 

verkennen en inrichten. Naast het vernieuwen van de organisatiestructuur qua administratie zijn we 

op dit moment ook bezig met de algemene handelingen van het bestuur te automatiseren.  

Van aanmelding van een stagiaire tot aan afscheid nemen van de stagiaire hebben we protocollen 

voor geschreven, bijkomende documenten worden op dit moment geordent, geschreven en 

geautomatiseert. Op deze manier richten we het proces van aanmelden en afmelden effectiever in. 

5. Social media 
 

Professionele uitstraling en opbouwen van een achterban 

Binnen KINDweesKIND was ook in 2015 een bestuurslid verantwoordelijk voor het onderhouden van 

de sociale media kanalen. KINDweesKIND is momenteel actief op Facebook en Twitter waarop op 

frequente basis status updates worden gedeeld met betrekking tot nieuwsfeiten van KINDweesKIND. 

Voorbeelden hiervan zijn stagiaires die naar Indonesië gaan, benefietactiviteiten etc.  

KINDweesKIND zorgt door de inzet van social media voor een professionele uitstraling, het 

opbouwen van een achterban. Deze achterban proberen we om te zetten in (social media) 

ambassadeurs. Hierbij wordt hoofdzakelijk gebruik gemaakt van organische postings. Bij speciale 

acties en gelegenheden heeft KINDweesKIND ook de kennis in huis om advertentie campagnes in te 

zetten.  

Onderstaand een overzicht van alle social media doelen van KINDweesKIND die ook in 2015 golden: 

1) Awareness: D.m.v. kwalitatieve updates de naamsbekendheid van KINDweesKIND vergroten, laten 

zien waar wij voor staan en wat onze missie en visie zijn. Daarnaast inspelen op thema’s en lifestyle 

die in relatie staan tot weeskinderen en studenten. Ook haken wij hierbij in op dagelijkse 

gebeurtenissen en geven we een kijkje achter de schermen. 

2) Website traffic: Door middel van kwalitatieve status updates met een krachtige visual en goede 

tekst meer website verkeer genereren. Dit zowel organisch alsmede door ‘Website Click Ads’ die de 

website als bestemming heeft. Dit met als doel om concrete acties extra te ondersteunen. 
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3) Fanbase: Het opbouwen van een fanbase met relevante volgers. Dit door een combinatie van het 

plaatsen van een continue contentstroom waardoor nieuwe doelgroepen in aanraking zullen komen 

met KINDweesKIND. Door meer fans krijgt KINDweesKIND op social media meer uitstraling en wordt 

er een vaste groep ambassadeurs gecreëerd die de berichten als eerste zullen liken en delen en zo de 

‘social word of mouth’ verzorgen richting hun volgers.  

4) Webcare: Het monitoren en beantwoorden van vragen die zichtbaar op de social media kanalen 

binnenkomen alsmede de privé berichten.  

5) Evaluatie: Het constant analyseren, evalueren en optimaliseren van de social media inzet met 

behulp van Facebook Insights en Facebook ad rapportages, om zo de ‘best practices’ in kaart te 

brengen en zo meer rendement uit de social media inzet te halen van KINDweesKIND. 

 

Facebook groepen: 

Binnen Facebook communiceren wij als bestuur samen met studenten en vrijwilligers in zogenaamde 

Facebook groepen. Dit biedt ons een laagdrempelige mogelijkheid om interne zaken met elkaar te 

delen en te bespreken. 

In het afgelopen jaar hebben we de volgende activiteiten verricht met betrekking tot onze sociale 

media kanalen: 

- Het plaatsen van diverse content op onze social media kanalen; 

- Het laten ontwerpen van een actieheader en visual voor onze ‘steun en steen’ campagne; 

- Het bedenken, uitwerken en uitvoeren van nieuwe content thema’s; 

- Het periodiek overleggen van belangrijke updates, acties en andere ‘key moments’ van 
KINDweesKIND binnen het bestuur; 

- Het vaststellen van duidelijke communicatierichtlijnen binnen de stichting met betrekking tot social 
media. 
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6.0  De stagiaires 
 

Yermo Veenstra en Tom Deinum 

De kracht van de stichting zit mede in de verschillende projecten die studenten uitvoeren tijdens hun 

stage in Indonesië. Dit jaar zijn Yermo Veenstra en Tom Deinum van de opleiding watermanagement 

en milieubeheer, voor de stichting vertrokken naar Indonesië.  

 

Tijdens hun stage hebben zij zich ingezet voor de verschillende weeshuizen om de omstandigheden 

te verbeteren. Daarnaast hebben zij een lesprogramma ontwikkeld en lessen gegeven aan kinderen 

van twee verschillende scholens, om bewustwording op het gebied van milieu te bevorderen. Het 

lesprogramma dat Yermo en Tom hebben ontwikkeld hebben ze uitgevoerd op de global school: 

“SMP Pembangunan Jaya 2”. De leeftijd van de studenten waren 12-15 jaar. De onderwerpen die hier 

aan bod gekomen zijn, zijn milieu algemeen, broeikaseffect, vervuiling en pesticiden. Ook hebben zij 

de lessen verzorgd op de moslim school: “Al Falah”.  

De leeftijd van deze studenten lag een stuk lager, namelijk 6-12. Op deze school kwamen de thema’s 

afval- en milieuproblemen aan de orde. De lessen werden afgesloten met een presentatie over 

Nederland, om bewust te worden van de  verschillen in cultuur en gewoontes rondom deze thema’s. 

Daarnaast hebben zij praktische werkzaamheden verricht binnen de weeshuizen, zo hebben zij  we 

de verblijfkamers voorzien van horren, tegen beschermingen van de vele steekvliegen.  
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Tom en Yermo geven aan dat zij ontzettend veel geleerd hebben tijdens deze stage. Naast het leren 

lesgeven en het werken in de weeshuizen, geven zij aan dat door deze ervaringen zij zelfstandiger 

zijn geworden, hun zelfvertrouwen  is vergroot en dat hun Engels aanzienlijk verbeterd is. Zij vatten 

hun stage als volgt samen: “Het was een superstage”.  

7.0 Financiën 
 

In dit hoofdstuk willen wij u graag meenemen in de behaalde financiële resultaten van de stichting in 

2015 en de analyses op de inkomsten en uitgaven.  

7.1 Inkomsten 

De nadruk van de inkomsten in 2015 heeft vooral gelegen op de algemene acties. De totale 

inkomsten van dit jaar was € 1.815,41. Hieronder worden de inkomsten uiteen gezet. 



12 
 

 

Het grootste gedeelte van onze inkomsten zijn dit jaar verkregen door algemene acties. De actie 

“Disco on Ice” heeft het mooie bedrag van €1.178,80 opgeleverd. Gezien de totale inkomsten is deze 

actie dan ook de grootste inkomstenbron van 2015 geweest. Dit is vooral te danken aan de 

fantastische sponsorinkomsten. Daarnaast is er nog een actie geweest op het NHL wat een bedrag 

van €99,05 heeft opgeleverd. 

 

Een mooie uitdaging voor 2016 is om de structurele donaties naar een hoger niveau te tillen. Maar 

natuurlijk gaan we daarnaast ook gewoon door met het organiseren van unieke en mooie 

evenementen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 €1.277,85  

 €255,00  

 €282,56  

Inkomsten 2015 

Acties algemeen 

Donaties 

Overige inkomsten 
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7.2 Uitgaven 
 

De totale uitgaven van 2015 komt neer op een bedrag van € 666,93. In de tabel hieronder worden de 

uitgaven los van elkaar benoemd.  

 

Zoals u kunt zien in het cirkeldiagram hierboven bestonden de kosten in 2015 voornamelijk uit 

overhead en overige kosten. Een groot gedeelte van de overige kosten hebben betrekking op de 

actie “Disco on Ice”. Vooral de evenementenverzekering en het inhuren van een dj zijn hier de 

oorzaak van. 

Om de kosten (en dan vooral de overheadkosten) wat te drukken is er besloten om een substantieel 

bedrag op een zakelijke spaarrekening te zetten. In het jaarverslag van 2016 kunt u zien wat de 

renteopbrengsten hiervan zullen zijn. 

Conclusie inkomsten en uitgaven 

Wanneer we kijken naar de inkomsten en uitgaven van 2015 kunnen we concluderen dat er geen 

inkomsten zijn gegenereerd uit acties van stagiaires maar voornamelijk algemene acties. Onder aan 

de streep houden we in 2015 een bedrag over van € 1148,48. In totaal hebben we nu €6164,59 aan 

eigen vermogen. Een groot gedeelte hiervan staat op de zakelijke spaarrekening. 

Een uitgebreide verantwoording per transactie is opgenomen in het liquiditeitsoverzicht welke als 

bijlage aan dit jaarverslag is toegevoegd. 

 

 

 

 

 

 €489,71  

 €177,22  

Uitgaven 2015 

Overige kosten Overhead 
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8.0 Slotwoord 
 

Met trots kijken wij terug op het afgelopen jaar 2015, we hebben een start gemaakt met de verdere 

professionalisering om diverse vlakken. Met de komst van twee nieuwe interim bestuursleden 

hebben we de capaciteit in huis om de stichting verder vorm te geven.  

Hoe deze vorm er precies uitziet en welke stappen we willen maken om onze stichting zowel 

bestuurlijk als op operationeel niveau te verfijnen, staat beschreven in de lange termijn doelen   

(2014 – 2018, als bijlage bij het jaarverslag van 2014. Voor een verdere uiteenzetting hieromtrent 

verwijzen wij dan ook graag naar deze bijlage  (http://www.kindweeskind.nl/jaarverslagen/). 

 

 

 

http://www.kindweeskind.nl/jaarverslagen/

