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1. Voorwoord 

 

2019 is een jaar geweest waarin we 2 stagiaires hebben zien vertrekken naar Indonesië. De intensieve 

voorbereiding en begeleiding tijdens de stage hebben ervoor gezorgd dat er 2 studenten aan een 

mooie stage zijn begonnen. Onze ambitie, van structureel meer hulp te bieden aan weeshuizen, 

hebben we kunnen realiseren.  

Dit jaar stond wederom in het teken van acties rondom Hart4Sulawesi. De aardbevingsramp die zich 

daar heeft voorgedaan met alle gevolgen van dien heeft ons in het hart geraakt. Samen met Hartini 

van Rijssel en de stichting Hart4Indonesia hebben wij veel kunnen betekenen voor de slachtoffers van 

de aardbeving. Door verschillende sponsoracties vanuit Hart4Sulawesi is er ruim € 4.800,- aan donaties 

geworven. KINDweesKIND heeft ondersteund in geld, middelen en netwerk. 

In dit jaarverslag zetten wij uiteen wat wij als stichting hebben gedaan en waar wij trots op zijn. We 

zoomen in op sponsoracties, stagiaires en ambassadeurs. Ieders bijdrage wordt benoemd. 

En we sluiten af met een dankwoord naar alle mooie acties die zijn ondernomen en kijken we vooruit 

naar 2020 en onze ambities. 

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. KwK 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 in 2019 is: 

● 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) in Indonesië)  

● Elart Breuker    (Begeleider (KindweesKind) in Indonesië) 

● Ibu Soeharto  (Contactpersoon weeshuizen in Indonesië) 

● Gert Clifford  (Projectleider financiën) 

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



3. Bereikte doelen in 2019 

In 2019 hebben wij met behulp van onze vrijwilligers, stagiaires, sponsoren en ambassadeurs vooral 

de nadruk gelegd op het mede organiseren van sponsoracties voor de ramp in Sulawesi. Door diverse 

werkgroepen te faciliteren bij het organiseren van acties en het doneren van sponsorgelden via onze 

bankrekening hebben wij veel geld kunnen inzamelen.  

Qua stagiaires zijn er dit jaar 2 MBO studenten naar Indonesië afgereisd. Deze studenten hebben wij 

via ons stappenplan ter voorbereiding op hun stage begeleid. Zo organiseren wij Informatieavonden 

voor de studenten en hun ouders. Maar ook het op orde brengen van documentatie zoals werkvisums 

hoort bij die voorbereiding. Daarnaast brengen wij ze vroegtijdig in contact met de begeleiders in 

Indonesië en helpen wij bij het samenstellen van de werkopdrachten.  

Als bestuur hebben wij ook 2019 gebruikt als een jaar waarin we ons vooral hebben gefocust op hulp 

en steun aan weeshuizen door het goed begeleiden van stagiaires.   

Andere doelen die wij dit jaar hebben bereikt: 

➢ De website en de facebook pagina zijn gerestyled. 

➢ We hebben een begin gemaakt met de digitalisering van onze vaste donateurs. Het doel is om een 

continue geldstroom te creëren bij mensen die structureel willen doneren. 

➢ In het verlengde van punt 2 hebben wij via Mollie de mogelijkheden gecreëerd voor die 

geldstroom.  

➢ De basis van het contact met weeshuis Pondok Hayat is gelegd. Het doel is om dit weeshuis op 

dezelfde manier te steunen als Yayasan Kartini en zal net als dit weeshuis structureel door 

studenten worden geholpen. 

Wij zijn als bestuur niet alleen trots op de bovengenoemde punten, maar ook zeker op de reis die wij 

samen met studenten maken en welke impact een buitenlandse stage op hen heeft. Elke student komt 

terug met een verhaal en bijna elke keer heeft deze ervaring zo’n impact op hun leven dat ze voorgoedt 

met een andere bril naar de wereld kijken. 

Ze blijven vaak verbonden aan onze stichting, helpen de volgende lichting studenten in hun 

voorbereiding, gaan meer reizen, worden ambassadeurs, pakken vergelijkbare initiatieven elders in de 

wereld op en worden wereldburger. Wij hadden als stichting nooit durven dromen dat juist die 

“bijvangst” zo belangrijk is in het een klein beetje beter maken van de wereld. 

 

  



3.3 De stagiaires en hun projecten   

 

In 2019 zijn wij in gesprek gekomen met twee studenten die graag stage willen lopen in Indonesië. Via 

het creaproject van het Friesland College zijn wij in contact gekomen met Kayra Schoenmaker en Sabrin 

Abdillahi. 

Kayra is 17 jaar oud en zit nu in het 2e jaar van haar MBO. Zij wil (sport)les gaan geven en wil zich breed 

oriënteren. Zij wil op lagere scholen, middelbare scholen, maar ook op peuterspeelzalen les gaan 

geven.  Zij wil ervaren welke doelgroep het beste bij haar past. 

 
 

Sabrin is 23 jaar en woont in Meppel. Zij studeert mode en kleding op het Friesland College te 

Leeuwarden.  Ook zij is geïnteresseerd in onze stichting en de weeshuizen die aangesloten zijn bij ons. 

Zij wil de wereld met haar handelen een klein beetje beter maken. Ook haar doel is om les te gaan 

geven en wel op de school, Pembangunan Jaya Sekolah. Ze wil ook les gaan geven op het kindertehuis 

Yayasan Kartini, maar ze wil hier ook meer betekenen. Zij gaat kijken welke projecten zij op kan pakken 

in het weeshuis. 

   

  
 

  



4. Sponsoractie (Hart4Sulawesie) 

Hart4Sulawesie is in 2019 opgericht door Hart4Indonesia. De aanleiding was de humanitaire 
ramp op Sulawesi. In het gebied van de ramp was een zodanige ontwrichting van de 
infrastructuur dat er langdurig niet kon worden voorzien in de basisbehoeften van alle mensen 
en daarmee ook weeskinderen. Er zijn door de ramp ook veel weeskinderen bijgekomen, omdat 
door de ramp kinderen ouderloos zijn geworden. Dit was voldoende reden voor ons om de 
handen ineen te slaan met Hart4Sulawesi.   
 
De sponsoracties zijn door de werkgroepen van Hart4Sulawesi georganiseerd. Wij hebben als 
KINDweesKIND ons vooral gericht op het organiseren en begeleiden van acties vanuit 
Hart4Sulawesi en hebben als adviserend orgaan gediend voor het bestuur.  
Het bedrag van ruim € 4.000,- is door ons aangevuld met een bedrag van € 2.000,-.  
 
Zo hebben wij door de financiele bijdrage 87 weeskinderen in de omgeving van het tsunami- of 
rampgebied in Palu kunnen helpen. Deze kinderen zijn ondergebracht en woonachtig in drie 
weeshuizen te Palu. Nadat er geïnventariseerd was welke hulp er bij welk weeshuis nodig was 
en er een duidelijk beeld was ontstaan welke basisbehoeften het belangrijkste waren, hebben 
wij hulp geboden op elke mogelijke wijze. 
 
4.1 Acties vanuit het bestuur 

Het bestuur heeft zich ook in 2019 bezig gehouden met haar kerntaken. Het faciliteren en begeleiden 
van 2 studenten naar Indonesië. Er zijn vanuit het bestuur geen sponsoracties georganiseerd. De enige 
sponsoracties die zijn gehouden zijn de acties vanuit de studenten die eind van dit jaar op stage zijn 
gegaan. Zij hebben, om een gedeelte van hun reis te financieren, geld verdient met sponsoracties. Een 
deel van het geld dat ze hebben opgehaald gaat naar projecten in de weeshuizen van KINDweesKIND. 
 
 
4.2 Acties vanuit de ambassadeurs (Jos en Jenny) 
 
Jos Handgraaf en Jenny Beemster hebben ons in het najaar van 2018 benaderd, omdat zij in 2019 van 
plan waren om een lange reis naar Indonesië te maken. Jos was eerder in Indonesië geweest en heeft 
toen vrijwilligerswerk gedaan en zich ingezet voor de minder bedeelden. Nu, jaren later, was hij van 
plan dit opnieuw te doen en nu samen met zijn vriendin Jenny. 
 
Zij hebben in de aanloop naar hun reis enorm veel sponsoracties gehouden in hun vrienden en 
kennissenkring. Maar ook op de school waar zij beiden werkzaam zijn, zijn veel acties gehouden. Mede 
door de leerlingen van basisschool de Ark in Heemskerk hebben zij een bedrag van € 1.800,- opgehaald. 
 
Met het opgehaalde bedrag van € 1.800,- is er in het weeshuis Pondok Hayat onder andere een extra 
verzorgende aangesteld. Daarnaast zijn wij als stichting geïnspireerd door Jos en Jenny om een potje 
te maken voor schoolgeld. Schoolgeld voor weeskinderen die graag naar school willen, maar dit zelf 
niet kunnen betalen. 
Voor alle weeshuizen die wij ondersteunen is er financiële ruimte gecreëerd, zodat ieder kind dat naar 
school wil gaan dit ook kan doen. Een leven lang leren. Dat is waar wij als stichting garant voor staan. 
 
  



Het reisverslag van Jos en Jenny. Lees hieronder hun ervaring in Indonesië.  
 
Wij een hele indrukwekkende reis gehad. Onze dagen bij Pondok Hayat waren mooi en leerzaam. Ook 
zijn we erg blij met de dingen die we hebben kunnen bijdragen. Na een rondleiding door het weeshuis 
kwamen we tot de volgende lijst met dingen die nodig waren: 

● Lampen (grote bollen voor buiten) 

● Airconditioning 

● Kunststof matten voor onder speeltoestellen buiten 

● Pannen (klein, middel, groot, alles 2) 

● Bestek 

● Soepkommen 

● Blender 

● Mixer 

● Zwangerschapsjurken (10x) 

● Vuilnisbak 

● Wasmachine (extra, de reserve wordt momenteel gebruikt omdat er één stuk was) 

● Cd voor alfabet/tellen 

● Verlengkabels 

● Bezem/trekkers/schoonmaakmateriaal 
● Luiers 

● Speelmat 2x2m 

● Krijt/whiteboard 

● Brandblussers 

Het is ons gelukt om alles van deze lijst aan te schaffen, behalve de onderstreepte vier dingen. 
 
Dit stond nog los van het lijstje dat de twee scholieren, James en Andrew hadden verzameld met wat 
meer basale dingen zoals babyvoeding en ander etenswaar. Ook hebben we er tijdens het winkelen 
naar eigen inzicht nog het een en ander aan toegevoegd. Bijvoorbeeld knuffels voor de allerkleinsten 
(persoonlijke knuffels kunnen van groot belang zijn), (voor)leesboeken voor de vrouwen en 
(school)boeken voor de kinderen. 
Tijdens de rondleiding viel het ons op dat het met de basisvoorzieningen over het algemeen best goed 
gesteld is. Het gebouw heeft een mooie vloer die goed schoongehouden wordt en ook de meeste 
badkamers zien er netjes uit. Er wordt nagedacht over hygiëne en wij werden bijvoorbeeld ook ingelicht 
over het feit dat er waterpokken heerst op een afdeling van het weeshuis. Het weeshuis wordt geleid 
door erg betrokken mensen, dat deed ons goed.  
 
Bedankt voor de ondersteuning bij dit avontuur. We hopen dat we met deze lijst en de foto’s jullie een 
goed startpunt kunnen geven voor de langere termijn ondersteuning van Pondok Hayat.  
 
 

 

 

  



6. Financieel plan 

In dit hoofdstuk willen wij wat meer vertellen over de behaalde financiële resultaten van de stichting 

en de analyses op de inkomsten en uitgaven.  

6.1 Inkomsten 

De nadruk van de inkomsten in 2019 heeft vooral gelegen op de acties ten behoeve van Sulawesi, net 

zoals in 2018 het geval was. De totale inkomsten van dit jaar waren € 3.047,79. Hieronder worden de 

inkomsten uiteen gezet. 

 

Op 28 september 2018 was er een  grote aardbeving op Sulawesi. Een week erna was er opnieuw een 

aardbeving en diverse naschokken te voelen in Surabaya, Oost Java.  

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

door vele 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 net zoals in 2018 verkregen door de actie 

ten behoeve van Sulawesi.  

In 2019 zijn er 2 stagiaires naar Indonesië gegaan, deze inkomsten vallen onder de noemer Overige 

Inkomsten. Hieronder valt ook € 200,- aan eigen bijdrage van 2 stagiaires die in 2020 naar Indonesië 

gaan. 

We hebben in 2018 € 106,43 aan donaties mogen ontvangen.  

 

  



7.2 Uitgaven 
 

De totale uitgaven van 2019 komt neer op een bedrag van € 1.275,08. In de tabel hieronder worden 

de uitgaven los van elkaar benoemd.  

 

Zoals te zien in het cirkeldiagram hierboven zijn de uitgaven in 2019 voornamelijk naar Project 

Algemeen gegaan. Dat is een mooie ontwikkeling ten opzichte van vorig jaar toen voornamelijk de 

uitgaven bestonden uit Overige Kosten. De uitgaven van 2019 zijn grotendeels toe te bedelen aan 

projecten door de stagiaires in Indonesië zoals bijvoorbeeld het opknappen van slaapkamers van de 

weeskinderen.  

Daarnaast hebben we besloten geld te reserveren om een aantal weeskinderen naar school te 

kunnen laten gaan. Het gaat in 2019 om een bedrag van € 671,27 dat is besteed aan het 

daadwerkelijk naar school gaan van weeskinderen. Dit is natuurlijk een prachtige ontwikkeling die 

helemaal in lijn is met onze missie als Stichting. 

De overheadkosten bestaan voornamelijk uit kosten die gemaakt worden door betalingsverkeer van 

de rekening-courant. Helaas doordat het aanhouden van een zakelijke rekening steeds duurder 

wordt zijn we ook steeds meer geld kwijt aan deze overheadkosten, namelijk € 164,22. Dit is € 28,13 

meer dan in 2018. Omdat de spaarrentes ook fors zijn gedaald worden de overheadkosten hierdoor 

maar minimaal afgebouwd.  

Conclusie inkomsten en uitgaven 

Wanneer we kijken naar de inkomsten en uitgaven van 2019 kunnen we concluderen dat er 

wederom  meer geld binnengekomen dan er is uitgegaan, namelijk een positief bedrag van € 

1.772,71. In totaal hadden we op 31 december 2019 nog steeds € 12.176,45 aan eigen vermogen.  

In 2020 verwachten we meer uitgaven te doen, omdat we verwachten een grotere groep studenten 

naar Indonesië af te kunnen laten reizen. Dit heeft direct gevolg op het aantal initiatieven en 

activiteiten die worden ontplooid.   



7. Conclusie  

 

2019 is wederom een jaar geweest waar wij de focus hebben gelegd op de begeleiding van de 

studenten. We hebben geprobeerd om zo weinig mogelijk randzaken op te pakken. Door ons te 

richten op het versimpelen van onze organisatie konden we nog steeds datgene doen waarvoor 

KINDweesKIND is opgericht. 

Waarom we dit zo nadrukkelijk benoemen? 2 van de 4 bestuursleden hebben aangegeven een 

minder actieve rol op zich te willen nemen. In 2018 hebben wij aangegeven dat wij 2 van de 4 

bestuursleden zouden uitschrijven bij de notaris. Dit hebben wij in goed overleg niet gedaan. Zij 

(Wendy Doedel en Patrick Dijkstra) blijven bestuurslid, maar zullen meer naar de achtergrond 

verdwijnen als het gaat om operationele werkzaamheden en acties.  

Ondanks het feit dat we in de operatie nu 2 aanjagers hebben, is er veel werk verzet. Naast de acties 

van studenten, ambassadeurs, Hart4Sulawesi en onze werkgroepen hebben wij ervoor gezorgd dat 

weeskinderen gelijke kansen hebben gekregen, net zoals ieder ander kind kansen krijgt. 

Wij blijven ons niet alleen op actieniveau committeren aan het goede doel, nee, wij zetten in op 

duurzame ontwikkelingshulp. Wij zijn als bestuur in gesprek gegaan met de begeleiders van Yayasan 

Kartini om ieder kind dat wil leren, kan leren. Naar school gaan is de basis van een kansrijk bestaan. 

Om die reden is een “Leven lang leren” één van onze speerpunten geworden en wordt er ieder jaar 

gekeken naar de groep en of er behoefte is aan scholing.  

Ieder kind kan een opleiding volgen en wij faciliteren daarin. Elk jaar weer. 

Kortom, een succesvol jaar! 

 

 

 

 

 

 

  



8. Vooruit kijkend…. 

In 2020 gaan wij op zoek naar 2 nieuwe bestuursleden. Een volledige bezetting is nodig. Niet alleen om 

de agendapunten vanuit een breder spectrum te bekijken en te beoordelen, maar ook om simpelweg 

een betere rolverdeling en verdeling in activiteiten te hebben. 

Tot dat moment zullen wij ons richten op de basis. Zoveel mogelijk hulp en geld bieden aan kinderen 

in Indonesië. En het begeleiden van studenten in hun stage in Indonesië.  

Onze samenwerking met Hart4Sulawesi in 2018 en 2019 is erg goed bevallen en het contact is 

uitgegroeid tot een warme relatie. Ons doel is om in te zetten op het versterken van deze relatie. De 

gesprekken hierover zijn geïnitieerd. 

De samenwerking met het Friesland College en het feit dat wij geaccrediteerd zijn, blijft een mooie 

kans voor studenten om stage te lopen in Indonesië. Deze relatie blijft voor ons als stichting enorm 

belangrijk en hierop zal onze focus komen te liggen. Het versterken van onze relatie met het Friesland 

College en het Creaproject. 


