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1. Voorwoord 

 

2018 is een bewogen jaar geweest voor onze stichting als het gaat om de formatie van het bestuur. 

Daarnaast zijn er vrijwilligers bijgekomen. In sommige gevallen tijdelijk en een aantal zijn nog steeds 

betrokken bij KINDweesKIND. Deze wisseling van de wacht heeft voor reuring gezorgd binnen onze 

organisatie.  

Dit jaar is een rampjaar geweest voor Indonesië. Zowel op Lombok, Java, Sumatra en Sulawesi hebben 

grote rampen plaatsgevonden, ontstaan door natuurlijk geweld. Deze rampen hebben veel 

slachtoffers geëist. Tegelijkertijd zijn veel mensen hun huis kwijtgeraakt en zijn kinderen ouderloos 

geworden. Als stichting hebben gekozen om onze steun en zorg te richten op het eiland Sulawesi en 

zijn de samenwerking aangegaan met de stichting Hart4Sulawesi. 

Het hart van KINDweesKIND bestaat voor een groot deel uit de hulp van studenten van het Friesland 

college. Elk jaar vertrekken er studenten naar Indonesië om hun steentje bij te dragen door geld in te 

zamelen en vrijwilligerswerk te doen. Dit jaar zijn er 3 studenten naar Indonesië vertrokken en in dit 

jaarverslag vertellen wij iets over wat zij hebben gedaan in de weeshuizen. 

Kortom, in dit jaarverslag zetten wij uiteen waar wij trots op zijn, welke doelen dit jaar zijn behaald en 

welke langdurige projecten nog steeds onze aandacht hebben. 

Hoofdstuk 2 van dit verslag vertelt over onze visie en organisatiestructuur. In hoofdstuk 3 zoomen wij 

in op de rampen in 2018 in Indonesië en hoe dat ons en het land in de greep heeft gehad. We vertellen 

ook hoe wij de samenwerking met Hart4Sulawesi zijn aangegaan. Onze behaalde doelen worden in 

hoofdstuk 4 uiteen gezet en in hoofdstuk 5 en 6 vertellen wij de verhalen van de stagiaires en de 

sponsoracties die zijn gehouden. De financiële status van de stichting wordt toegelicht in hoofdstuk 7.  

Met trots presenteren wij hier ons jaarverslag. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

Het bestuur van KINDweesKIND  



 

 

2. Beweeggronden & Organisatie 

 

2.1 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. KINDweesKIND wil 

zorgen dat kinderen in weeshuizen weer écht kind kunnen zijn. 

“Onbezorgd spelend en lerend de wereld ontdekken.” 

 

 

2.2 Organogram 

Het bestuur van Stichting KINDweesKIND heeft in 2018 formeel bestaan 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 continu 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 (Stagebegeleider studenten Friesland College)  

● Elart Breuker    (Begeleider studenten KINDweesKIND in Indonesië) 

● Ibu Soeharto  (Contactpersoon weeshuizen in Indonesië) 

● Ana Maria van Keulen    (Contactpersoon netwerk scholen/kindertehuizen Indonesië) 

● Tim Dondorp  (Projectleider automatisering en digitalisering) 

● Marije Haagsma (Projectleider automatisering en digitalisering) 

● Gert Clifford  (Projectleider financiën) 
 

 

  



 

 

3. Rampen op Sulawesi, Lombok, Java en Sumatra 
2018 is een rampenjaar geweest voor Indonesië. Naast de vele doden en vermiste mensen heeft het 

ervoor gezorgd dat heel veel mensen op deze getroffen eilanden geen huis meer hebben. Veel mensen 

hebben nu geen onderdak en leven op straat. Daarnaast zijn er veel kinderen die in één keer ouderloos 

zijn geworden. Deze kinderen komen terecht in weeshuizen. 

Uit onderstaande media blijkt hoe erg Indonesië is getroffen in 2018. 

Zondag 23 december 2018 

In Indonesië zijn op Java en Sumatra zeker 429 mensen omgekomen door een tsunami. Deskundigen 

van aardbevingen zagen het niet aankomen. Zeker 1485 anderen raakten gewond en er worden 

volgens officiële cijfers nog 145 mensen vermist. De autoriteiten houden er rekening mee dat het 

dodental nog stijgt.  

Bron: Kerk in actie 

Aardbeving en tsunami op Sulawesi 
Eind september wordt het eiland Sulawesi getroffen door een aardbeving en tsunami. Meer dan 
tweeduizend mensen komen om het leven en 4.400 mensen raken zwaargewond. Naar verwachting 
ligt het dodental zelfs rond de vijfduizend, omdat er veel mensen worden vermist. 

Door de ramp zijn ongeveer 200.000 dakloos geworden. Hele wijken van de hoofdstad Palu zijn 
compleet weggevaagd. De tweeduizend inwoners worden tot op heden vermist. 

Bron: NU.nl 

De tsunami die zaterdagavond de stranden rond de Straat van Soenda bereikte, is de laatste van een 
reeks rampen die Indonesië afgelopen jaar heeft getroffen. Het land kreeg eerder dit jaar al 
aardbevingen, een tsunami en een vliegramp te verduren. 

Meer dan honderd mensen kwamen om het leven toen het toeristische eiland Lombok in augustus werd 
getroffen door een aardbeving.  

Duizenden doden na tsunami Sulawesi. Een beving met een kracht van 7,5 trof in september Sulawesi, 
gevolgd door een tsunami en nog eens 170 naschokken. Het dodental werd uiteindelijk vastgesteld op 
2000, maar gevreesd wordt dat het feitelijk om 5000 slachtoffers gaat. 

Bron: RTL Nieuws 

  



 

 

3.1 Samenwerking met Hart voor Sulawesi 
 
Na de ramp op Sulawesi is de stichting Hart4Sulawesi opgericht. Vanuit deze stichting is contact 
gezocht met KINDweesKIND met de vraag om samen te gaan werken.  
Op Sulawesi zijn zoveel kinderen weeskind geworden door de aardbevingen en hiervoor zet Hart4 
Sulawesi zich in. KINDweesKIND bied per definitie hulp aan weeskinderen, waar dan ook in Indonesië. 
Kortom, dit gemeenschappelijk belang zorgde voor het ontstaan van onze samenwerking.  
 
Vanuit Hart4Sulawesi zijn allerlei initiatieven opgezet om geld in te zamelen. Kijk voor de initiatieven 
ook op https://sulawesi.hart4indonesia.com/  
In totaal is er tot nu toe ruim € 3.500,- opgehaald vanuit studenten, zakelijke donateurs en 
geldinzamelacties.  
 
Ons doel voor 2019 is om een begin te maken met de bouw van een weeshuis in Indonesië dat opvang 
biedt aan weeskinderen die getroffen zijn door deze natuurramp. Het ontwerp voor dit weeshuis is 
hieronder te zien. 
 
 

 
 
  

https://sulawesi.hart4indonesia.com/


 

 

4. Bereikte doelen in 2018 

In 2018 hebben wij met behulp van onze vrijwilligers, stagiaires, sponsoren en ambassadeurs veel 

stagiaires kunnen begeleiden in de voorbereiding van hun stage. Ook dit jaar zijn er 3 studenten 

(Maarten, Jan en Matthijs) vertrokken naar Indonesië. Als bestuur hebben wij gezegd dat dit onze 

levensader is en dat we ook 2018 gebruiken om de focus te houden op onze kernactiviteiten en deze 

te consolideren. De hulp en steun aan weeshuizen moet doorgaan en omdat de stagiaires voor ons 

niet alleen onze objectieve oren en ogen zijn is het ook de factor die zorgt voor continue 

ontwikkelingshulp.   

Andere doelen die wij dit jaar hebben bereikt: 

➢ Samenwerking met Ana Maria van Keulen (Mijn Roots) heeft structurele vorm gekregen. 

➢ Intensivering samenwerking kinderen van Amurang 

➢ Promotie filmpjes KINDweesKIND zijn gemonteerd en geplaatst op facebookpagina en Youtube 

➢ Lancering van nieuwe website en facebookpagina 

 

Wij zijn als bestuur natuurlijk trots op de zaken die wij dit jaar hebben bereikt. Een aantal van die 

behaalde doelen waar wij trots op zijn, lichten we hieronder uitgebreid toe. 

4.1 Samenwerking met Mijn Roots 

Waar wij in 2017 met elkaar in gesprek zijn geraakt over een mogelijke samenwerking en het bundelen 

van onze krachten, hebben we die samenwerking in 2018 meer handen en voeten kunnen geven.  

Ana Maria is de drijvende kracht achter Mijn Roots, woont in Indonesië en heeft een groot netwerk bij 

de overheid, het ministerie en bij ontwikkelingshulp organisaties. Dit netwerk heeft zij op kunnen 

zetten, omdat zij geadopteerde Indonesische kinderen in Nederland helpt bij de zoektocht naar de 

biologische familie. 

Vanuit KINDweesKIND is er nu structureel overleg en contact met Ana Maria. Zij helpt ons door steeds 

aan te geven waar welke hulp nodig is en inventariseert ook of er andere weeshuizen zijn die hulp 

nodig hebben. Zij kijkt dan waar welke hulp geboden moet worden en zij begeleid waar nodig de 

studenten vanuit het creaproject van het Friesland College naar nieuwe weeshuizen en scholen. 

Mede door haar hulp en begeleiding gaan nu 3 kinderen een jaar naar school, zijn wij erachter gekomen 

dat bij weeshuis Pondok Asri een verzorgster fulltime moet worden aangenomen en levert zij 

praktische inventarisatielijsten aan van de weeshuizen, zodat wij weten wat wij moeten aanschaffen 

voor de kinderen. 

 

4.2 Intensivering samenwerking kinderen van Amurang 

Vanaf het begin van het ontstaan van de stichting is één van onze speerpunten dat wij goede 

begeleiding willen bieden aan studenten die naar Indonesië vertrekken voor hun stage. Het in een 

vroeg stadium betrekken van de student en zijn of haar ouders is belangrijk. 

In 2018 hebben wij deze voorbereiding voor een stage van een student verbetert ten opzichte van 

2017. Het traject heeft meer structuur en body gekregen en wordt gedragen binnen het Friesland 

College.  

Elke student die nu naar het buitenland gaat komt in het creaproject. In het creaproject wordt elke 

student geholpen in zijn of haar voorbereiding. Zo worden ze geholpen bij de aanschaf van 



 

 

documenten zoals visum, geldig paspoort, verzekeringen en een vliegticket. Daarnaast behoort in dit 

project dat je les krijgt in de Engelse taal en Indonesische cultuur en taal.  

Bij afronding van je stage is er nazorg en wordt er door de studenten een presentatie gegeven aan alle 

betrokkenen, zoals het bestuur van de stichtingen, de leraren, de ouders, familie, vrienden en 

studiegenoten.   

 

Gerard Draaisma is de drijvende kracht achter het creaproject dat valt onder internationalisering 

binnen het Friesland College. Vanuit het creaproject wordt er informatie geboden over de 

mogelijkheden van een stage in het buitenland. Zo staan we met een stand op open dagen en wordt 

er in de lessen van diverse opleidingen informatie gegeven over de stichtingen die aangesloten zijn bij 

het creaproject en de landen waarin je als student stage zou kunnen lopen. 

 

4.3 Lancering nieuwe website en facebookpagina 

Tim Dondorp heeft in samenwerking met Marije Haagsma een nieuwe website gemaakt. Daarnaast is 

de facebookpagina uniform met de uitstraling van de website. 

 

Het allergrootste belang van ons was dat mensen op onze website direct geld kunnen doneren. Dit was 

tot op heden nog niet mogelijk en wij waren bang dat wij hierdoor veel sponsorgelden mis zouden 

lopen. Om die reden is die mogelijkheid er nu wel en kunnen mensen een bedrag van minimaal € 10,- 

tot maximaal € 100,- direct (via iDEAL) aan ons overmaken. 



 

 

5. De stagiaires en hun projecten  

Als stichting zetten wij ons in voor de ontwikkelingskansen van weeskinderen in Indonesië. Deze 
kansen creëren wij op het gebied van onderdak, gezondheid, onderwijs en welzijn. In 2018 hebben wij 
op basis van onze kernwaarden veel kunnen betekenen voor weeskinderen in Surabaya. Wij hebben 
weer veel hulp kunnen bieden en projecten kunnen realiseren, waaronder: 

1. Drie kinderen gaan een jaar naar school (inclusief schoolmateriaal en – kleding) 
2. Drie kinderkamers zijn vernieuwd (Verfen, nieuwe vloer en bedden) 
3. Aanleg van een badminton veld  
4. Plaatsen van een nieuwe basket 
5. Aankoop van nieuwe sportmaterialen 
6. Aankoop van schoolspullen (Pennen, potloden, schriften, etc.) 

 
Ook dit jaar zijn wij de uitdaging aangegaan om 3 studenten van diverse opleidingen te begeleiden en 
te coachen bij het bieden van ontwikkelingshulp, het uitvoeren van hun stage plan en het organiseren 
van activiteiten voor weeskinderen in diverse weeshuizen en scholen.  
 
Wij stellen ze bij deze even voor.  
 
Matthijs Popma is 20 jaar oud en student op het CIOS te Heerenveen. Na het CIOS wil hij een BBL- 
studie volgen om in zijn werk door te kunnen groeien. 
Matthijs heeft geen sponsorgelden opgehaald, omdat hij al jaren spaarde voor deze ervaring in het 
buitenland.  
 
Tijdens zijn stage heeft hij sportlessen gegeven op scholen. Op Moslim scholen heeft hij lessen 
ontwikkelt die bestonden uit non-contact sporten en sporten waar zowel jongens als meiden goed in 
zijn. Bij de openbare school heeft hij dit meer losgelaten en vooral laten zien hoe wij in Nederland 
sport beoefenen.  
 
In het weeshuis heeft hij samen met Jan en Maarten een badminton veld gemaakt en een mooie basket 
neer gezet voor meer spel en sport. Matthijs zijn levensles uit deze stage is geweest:  
 
“Wat ik vooral heb geleerd is genoegen nemen met hetgeen wat je hebt. Ook al heb je niks en verdien 
je niet veel, er is altijd een mogelijkheid om een ander blij te maken.” 
 
Maarten van de Wetering is 21 jaar en komt uit een klein dorpje genaamd Noordeinde (GLD). Maarten 
studeert aan de Katholieke Pabo te Zwolle met als doel om leraar te worden. Zijn motivatie om naar 
Indonesië te gaan was erg groot en via Gerard Draaisma kwam hij in contact met KINDweesKIND. Wij 
hebben hem gekoppeld aan twee CIOS studenten, Jan en Matthijs om samen met hen naar Surabaya 
te gaan. 
 
Hij heeft met acties in Nederland vanuit school en door het verkopen van kip € 750,- opgehaald. Van 
dit geld is uiteindelijk het schoolgeld van Alit, Ani en Dewa betaald. Het feit dat hij direct ziet wat er 
met zijn geld gebeurt en dat hiervan 3 kinderen een jaar naar school kunnen, maakt het zo concreet, 
direct en tastbaar.  
 
Zijn levensles. 
“Vier maanden om nooit te vergeten! Vrienden voor het leven gemaakt (bijvoorbeeld Eulis) en 
ongelooflijk veel geleerd. Ik kan wel stellen dat ik een stuk flexibeler ben geworden door de tijd in 
Indonesië. Doordat de kinderen niet altijd goed Engels konden heb ik mij enorm kunnen ontwikkelen in 



 

 

non-verbale communicatie, maar ook in de Indonesische taal. Ik heb veel van dit fantastische land 
mogen zien, mogen ervaren en weet wel dat dit zeker niet mijn laatste keer in Indonesië is. Het is mooi 
om te zien, hoe erg zij alles waarderen en van dag tot dag kunnen kijken. Ik heb hierdoor ook leren 
relativeren en buiten mijn comfortzone durven gaan.” 

       



 

 

6. Sponsoracties 

Dit jaar zijn er vanuit het bestuur of vanuit de werkgroepen geen acties georganiseerd. Wel heeft de 
samenwerking met Hart4Sulawesi ruim € 3.500,- opgebracht. De enige sponsoracties die direct geld 
hebben opgebracht voor KINDweesKIND zijn de acties van de studenten.  
 
6.1 Acties vanuit het bestuur 

Het bestuur heeft zich in 2017 bezig gehouden met haar kerntaken. Dit betekent dat er voornamelijk 
is vergadert om projecten goed te laten verlopen. Organisatorisch gebeurt er veel als er 3 mensen naar 
Indonesië gaan om onze weeshuizen te steunen. Gelukkig zorgt het creaproject dat studenten in een 
vaste structuur worden voorbereid.  
 
Door onze nieuwe website en de mogelijkheid om direct te doneren heeft er toe geleid dat er steeds 
vaker een eenmalige donaties plaatsvinden na een actie of presentatie van Yudi Hoekstra over onze 
stichting en wat wij doen. Dit heeft in 2018 meer dan € 500,- aan donaties opgeleverd. 
 
6.2 Acties vanuit de ambassadeurs 
 
Elk jaar worden er vanuit studenten acties opgezet om geld in te zamelen voor het goede doel. Van de 
3 studenten heeft alleen Maarten geld ingezameld door acties te organiseren. Maarten heeft ruim    
€ 750,- gesponsord gekregen.  



 

 

7. Financieel plan 

In dit hoofdstuk zetten wij de behaalde financiële resultaten en de analyses op de inkomsten en 

uitgaven in 2018 uiteen.  

7.1 Inkomsten 

De nadruk van de inkomsten in 2018 heeft vooral gelegen op de acties ten behoeve van Sulawesi. De 

totale inkomsten in dit jaar zijn € 4.563,45. Hieronder worden de inkomsten uiteen gezet. 

 

“Op 28 september was er een  grote aardbeving op Sulawesi. Een week erna was er één te voelen in 

Surabaya, Oost Java.” 

Op 10 oktober was de Nationale actiedag voor Sulawesi en is er meer dan 11 miljoen opgehaald vanuit 

veel initiatieven. Stichting Mijn Roots, Hart4Sulawesie en Stichting Kind Wees Kind hebben de handen 

ineen geslagen en een button actie georganiseerd voor de kinderen die wees zijn geworden in 

Sulawesi. Het grootste gedeelte van onze inkomsten zijn dit jaar dus verkregen door deze actie ten 

behoeve van Sulawesi.  

In 2018 zijn er zoals eerder beschreven 3 stagiaires naar Indonesië gegaan. De acties die zij hebben 

georganiseerd hebben ruim € 1.000,- opgebracht en zijn opgenomen in “acties algemeen” en “overige 

inkomsten”. 

Een bedrag van € 390,- is gestort door donateurs. Het bedrag aan individuele donaties is dit jaar enorm 

gegroeid. Wij denken dat dit te maken heeft met de mogelijkheid voor mensen om direct via onze 

website donaties te kunnen doen. 

 

  

€830,00 

€3.038,40 

€390,00 
€305,05 

Inkomsten 2018

Acties algemeen

Acties sulawesie

Donaties

Overige inkomsten



 

 

7.2 Uitgaven 
 

De totale uitgaven van 2018 komt neer op een bedrag van € 1.409,65. In de tabel hieronder worden 

de uitgaven los van elkaar benoemd.  

 

Zoals te zien is in het cirkeldiagram hierboven zijn de uitgaven in 2018 voornamelijk naar Overige 

kosten gegaan. De post “Overige kosten” hebben te maken met terugboekingen naar stagiaires die 

reeds in 2017 stage hebben gelopen in Indonesië. 

De overheadkosten hebben te maken met de betalingsverkeerskosten van de rekening-courant. In 

2015 hebben we besloten om deze kosten te drukken om een substantieel bedrag op een zakelijke 

spaarrekening te zetten. Hiermee hebben we in 2018 de overheadkosten met €5,05 weten te laten 

dalen. Dit is helaas minder dan voorgaande jaren omdat de spaarrentes fors gedaald zijn.  

7.3 Conclusie inkomsten en uitgaven 

Wanneer we kijken naar de inkomsten en uitgaven van 2018 kunnen we concluderen dat er meer 

gelden zijn binnengekomen dan er is uitgegaan, namelijk een positief bedrag van € 3.153,80. In totaal 

hadden we op 31 december 2018 nog steeds €10.403,74 aan eigen vermogen.  

In 2019 verwachten we weer meer uitgaven te doen voornamelijk voortkomend uit de actie ten 

behoeve van het te bouwen weeshuis in Sulawesi.  

  

€1.232,50 

€136,09 
€41,06 

Uitgaven 2018

Overige kosten

Overhead

Project Algemeen



 

 

7. Conclusie  

2018 is wederom een jaar geweest waar wij ons hebben gefocust op het bieden van directe hulp aan 

weeshuizen door de studenten die daar ontwikkelingshulp hebben geboden. Het structureren van het 

creaproject, zodat studenten vroegtijdig worden voorbereid op hun stage, is een behaald doel waar 

wij erg trots op zijn. Gerard Draaisma heeft samen met ons dit proces uitgekristalliseerd. Daarnaast is 

stage lopen voor KINDweesKIND in Indonesië op het Friesland College een begrip geworden. Er wordt 

zowel op open dagen als in de klassen informatie gedeeld over de stagemogelijkheden van 

KINDweesKIND. 

Daarnaast hebben de rampen in Indonesië ons in de greep gehouden. Wij hebben veel tijd gestoken 

in het begeleiden van de acties die Hart4Sulawesi organiseerde. Omdat Hart4Sulawesi ad-hoc is 

opgezet hebben we onze hulp, kennis en netwerk ter beschikking gesteld, zodat we samen konden 

versnellen. Deze samenwerking heeft ertoe geleid dat er enorm veel geld is opgehaald. Dit geld heeft 

als doel om een weeshuis op Sulawesi te gaan bouwen. 

We kunnen na 9 jaar met trots zeggen dat we een volwassen stichting zijn geworden, waarin processen 

zijn gestructureerd, stagiaires op een verantwoorde manier worden gefaciliteerd in het doen van hun 

stage en de samenwerking met het Friesland College en andere stichtingen zoals Kinderen van 

Amarung en Mijn Roots zijn versterkt. 

We hebben in Indonesië aan Ibu Soeharto een goede contactpersoon die garant staat voor de 

studenten in Indonesië en een vraagbaak is voor zowel de student als het bestuur. En sinds kort hebben 

wij met de stichting Mijn Roots, gevestigd in Surabaya, een relatie opgebouwd die ervoor zorgt dat wij 

continue op de hoogte worden gesteld van de hulp die moet worden geboden. 

Door de jaren heen zijn we geprofessionaliseerd en hebben we ons netwerk weten te vergroten in de 

breedste zin van het woord. Dit netwerk zorgt er nu voor dat we in Surabaya op maat gemaakte hulp 

kunnen bieden aan weeshuizen die onze hulp het hardst nodig hebben. Door de hulp, waar nodig, in 

Surabaya in te kopen, steunen we ook de lokale gemeenschap. 

We zijn een financieel gezonde stichting met een goed eigen vermogen. Dit gespaarde vermogen willen 

wij inzetten voor één van onze dromen. Het bouwen van ons eigen weeshuis in Indonesië. Misschien 

is die droom wel dichterbij dan dat we ooit hadden gedacht. 

   

 

 

 

 

 

 

  



 

 

8. Vooruit kijkend…. 

Waar wij dachten in 2018 een aantal formele wijzigingen te laten plaatsvinden in ons bestuur hebben 

wij hier bewust mee gewacht. Dit willen wij in 2019 wel gaan doorzetten wat ervoor zal zorgen dat 

Wendy Doedel en Patrick Dijkstra zullen worden uitgeschreven bij de notaris. 

Marije Haagsma heeft in 2017 en 2018 veel betekend voor onze stichting. In Indonesië heeft zij direct 

hulp geboden en heeft zij filmmateriaal gemaakt voor onze promotiefilmpjes. Daarnaast is zij op het 

gebied van IT onze specialist gebleken en heeft zij samen met Tim Dondorp onze website vernieuwd. 

Tim Dondorp zal in 2019 de rol van Marije Haagsma overnemen en zal degene zijn die voor ons de 

website verder gaat verfijnen. Daarnaast zal hij voor IT vraagstukken de contactpersoon worden vanuit 

KINDweesKIND. 

Daarnaast verwachten wij veel van de samenwerking met van Hart4Sulawesi. Wij hopen samen met 

die stichting onze droom te verwezenlijken en misschien wel de start van de bouw van ons eerste 

weeshuis.  

Waar wij in de conclusie al met trots vertelden over de volwassen fase waarin de stichting zich begeeft, 

hopen wij ons netwerk in Indonesië te versterken. In 2019 willen wij de vrij nieuwe samenwerking met 

Mijn Roots meer aandacht geven. Ana is het gezicht van die stichting en woonachtig in Surabaya. Uit 

deze samenwerking kunnen wij nog veel halen, zijn wij van mening. 

Wij zien uit naar het jaar 2019, de uitdaging die wij gaan krijgen met de nieuwbouw van een weeshuis, 

maar vooral naar de blije gezichten die wij kunnen creëren door onze hulp. 


