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1. Voorwoord 

COVID-19 heeft in 2020 geleid tot grote onrust en ernstige verstoringen in ons leven en onze 
economieën. Covid-19 was de eerste besmettelijke en dodelijke ziekte die op korte tijd een 
wereldwijde pandemie is geworden. Het coronavirus dat de ziekte veroorzaakt is eerst uitgebroken 
in China en heeft zich in februari vooral verspreid naar andere Oost-Aziatische landen.  

In maart had de pandemie ook Europa en de VS bereikt, met grote gevolgen van dien. Wereldwijd 
werden er maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de pandemie zich niet verder zou 
verspreiden of ‘ingedamd’ zou worden. Dit betekende dat landen de zogenaamde lockdowns 
invoerde, maar ook eigen beleid uitvoerde op binnen laten komen en vertrekken van toeristen, 
stagiaires, werknemers en hulpverleners. 

Voor de stichting had dit ook grote gevolgen voor de stagiaires die namens de stichting naar het 
kindertehuis ´Yayasan Kartini´ en de scholen in Indonesië zijn gegaan. Toch hebben zij in de tijd dat ze 
er waren op deze schaal mooie acties kunnen verrichten voor het weeshuis en de basisschool, waar 
zij hebben stage gelopen.  
Door de ingrijpende gevolgen van Covid-19 moesten de stagiaires abrupt hun stage afbreken en zo 
spoedig mogelijk naar Nederland terug te keren. Mede door hulp van zowel het ministerie van 
binnenlandse zaken, het Friesland College, Stichting Amurang hebben we met elkaar kunnen zorgen 
dat ze vervroegd veilig thuis in Nederland kwamen, zodat ze niet ´vast´ kwamen te zitten in 
Indonesië. In dit jaarverslag zal hier dan ook kort op worden ingezoomd.  

 

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)   



3.0 Bereikte doelen in 2020 

 

Zoals u gewend bent van ons beschrijven wij in dit hoofdstuk onze bereikte doelen. Omdat dit jaar 

onze focus uitgegaan is naar de twee stagiaires die in Indonesië hebben stage gelopen, zult hieronder 

een opsomming vinden van de door hun vooraf gestelde doelen die zij hebben behaald.  

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 2020 gebruikt als een jaar waarin we ons vooral hebben gefocust op hulp 

en steun aan weeshuizen door het goed begeleiden van stagiaires.  Door de onverwachte pandemie  

Covid-19 heeft de stichting in dit jaar zich ook moeten richt om de stagiaires weer veilig in Nederland 

te krijgen.  

Behaalde doelen die dit jaar hebben bereikt zijn: 

➢ Stagiaires hebben sportactiviteiten ingezet als middel voor de kinderen om te leren samenwerken 

en zich te kunnen ontwikkelen. 

➢ Stagiaires zijn een project: mode en kleding gestart, waarin kinderen hebben geleerd hun eigen 

kleding te ontwerpen. 

➢ Stagiaires hebben Engelse lessen gegeven, waardoor kinderen hun ‘talige’ brein hebben 

geactiveerd, maar ook door middel van verschillende werkvormen op een andere manier met 

elkaar te communiceren. 

 

In het volgende paragraaf 3.1 kunt u lezen welke stagiaires namens de stichting naar Indonesië zijn 

gegaan en op welke wijze zij hun doelen hebben bereikt.  

 

 

 

  



3.1 De stagiaires en hun projecten  

Dit jaar zijn wij de uitdaging aangegaan om 2 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. Zoals aangegeven in het 
voorwoord liepen de stages toch anders door de invloed van Covid-19. Hieronder een korte weergave 
van wie de stagiaires zijn en van de activiteiten die ze hebben verricht.  
Sabrin Abdillahi 23 jaar en woont in Meppel. Zij studeert mode en kleding op het Friesland College te 
Leeuwarden.  
 

 

Ze heeft lesgegeven op Pembangunan Jaya Sekolah en in het kindertehuis Yayasan Kartini .  

Ze heeft workshops ontwikkeld rondom haar vakgebied mode en kleding en heeft de workshops dan 

ook daadwerkelijk uitgevoerd. De kinderen hebben geleerd om eigen kleding te ontwerpen en te 

maken. Een voorbeeld van een workshop zager als volgt uit: De kinderen maakten schetsen en 

collages. Ze maakten 3 verschillende schetsen en een collages om vervolgens verder onderzoek te 

doen naar wat ze willen gaan maken. Schetsen en collages hielpen hierbij om de ideeën die ze in hun 

hoofd hadden over te brengen op papier, zodat er ook daadwerkelijk iets op papier kwam. Toen de 

ideeën allemaal op papier kwamen te staan gingen  ze het presenteren voor de groep en begonnen ze 

met het maken van hun kleding stuk. Daarnaast hebben ze ook leuke creatieve activiteiten met kleding 

gedaan, zoals hieronder op de foto te zien is.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kayra Schoenmaker is 17 jaar oud en volgt het 
tweede jaar van haar MBO opleiding op de 
sportopleiding CIOS Friesland College. Ze heeft 
lesgegeven op een school van de peuterspeelzaal tot 
en met de middelbare school (van 2 jaar tot en met 
17/18 jaar). Daarnaast heeft zij ook tijdens haar stage 
Sport en Engels gegeven.  Ze wilde sport als middel 
inzetten om de kinderen te leren samenwerken en de 
kinderen te laten ontdekken dat sport een middel is 
om jezelf te kunnen uitten en te laten zien.  
 
In de sportlessen verzorgde ze verschillende 
teamsporten  zodat de kinderen goed konden leren 
samen. Ook leerde ze de kinderen dat jongens en 
meisje gezamenlijk konden samen werken, omdat 
vaak in de gymlessen om hele legitieme redenen de 
jongens en meisjes gescheiden werden gehouden. 
Toch heeft Kayra er op een veilige en respectvolle 
manier voor elkaar gekregen om jongen en meisje 
samen te laten spelen.   
 
 
 
 
 
 
 
Naast deze sportlessen gaf Kayra ook Engelse lessen op een speelse manier, waardoor de kinderen 
ook een ander deel van het brein gestimuleerd word, namelijk het ‘talige’ gedeelte. Hieronder een 
foto van de kinderen aan wie ze allemaal les heeft gegeven .  
 

 
 
 



 
 
Helaas kreeg de stichting het bericht uit Indonesië dat door Corona alle scholen en 
overheidsgebouwen in verband met corona dicht zouden gaan. Daarnaast kregen wij via 
binnenlandse zaken te horen dat het verstandig was dat alle Nederlanders terug zouden keren naar 
Nederland. We hebben samen met het Friesland College, de stichting kinderen van Amurang en het 
ministerie om te zorgen dat ze zo snel mogelijk terug konden gaan naar Nederland. U kunt zich 
voorstellen dat dit een hele opgave was en veel ‘geregel’ aan te pas kwam, omdat alle instanties nog 
nooit eerder in zo’n situatie had gehandeld. Ook door de stichting moest er adequaat en snel 
gehandeld worden, maar wat geresulteerd heeft in het feit dat de stagiaires binnen weer veilig voet 
aan land konden zetten in Nederland.   
 

 

 

 

 
 

  



4. Financieel plan 

In dit hoofdstuk willen wij kort een weergave geven van de financiële situatie. Door Covid-19 zijn er 

weinig tot geen activiteiten geweest waaruit inkomsten zijn gehaald. Maar ondanks dat geven wij 

hieronder een korte weergave van onze begroting.  

4.1 Inkomsten 

De inkomsten van dit jaar zijn als volgt: 

Materiaalkosten gefinancierd door Friesland College 200 euro,- 

Bijdrage vanuit het Creaproject                                       200 euro,- 

 

 

  
4.2 Uitgaven 
 
De totale uitgaven van 2020 komt neer op een bedrag van € 2.738,41. In de tabel hieronder worden 

de uitgaven los van elkaar benoemd.  

 

€ 400,00 

€ 400,00 

€  € 100,00 € 200,00 € 300,00 € 400,00 €  00,00 

Inkomsten

              

 otaal

Overige inkomsten

€ 221, 0 

€ 14 ,70 

€ 2.7  ,81 

€ 3.138,41 

€  €  00,00 € 1.000,00 € 1. 00,00 € 2.000,00 € 2. 00,00 € 3.000,00 € 3. 00,00 

 itgaven

             

 otaal

 ro ect  lgemeen

Overhead

Overige kosten



Hieronder een specificatie van de uitgaven:  

 

 

 

 

6.3 Eindbalans 2020 

Hieronder een kort overzicht van de inkomsten en uitgaven van 2020 op basis van de gegevens in 

bovenstaande twee paragrafen:  

 

Op basis van bovenstaande gegevens kunnen we de eindbalans van 2020 opmaken zoals hieronder 

weergegeven: 

  



5. Conclusie  

 

2020 is een jaar geweest waarin de pandemie grote invloed heeft gehad op de activiteiten van de 

stagiaires. Ondanks dat hebben zij in de korte periode toch een aantal waardevolle activiteiten 

kunnen uitvoeren. Ook heeft de stichting adequaat en snel moeten handelen om in deze 

onverwachte situatie de juiste dingen te doen voor de stagiaires, om ze terug te halen naar 

Nederland.  

Door zoals in het jaarverslag van 2019 is opgemerkt dat twee bestuursleden zwaarder belast zijn om 

de stichting draaiend te houden is er door het bestuur besloten om het volgende jaar actief bezig te 

houden met het zoeken van nieuwe bestuursleden. Het huidige bestuur wil graag dat stichting 

KINDweesKIND blijft voort bestaan, waarin onze visie, missie en doelstellingen kunnen blijven 

voortleven in een nieuw bestuur.  

Want de stichting blijft staan voor het feit dat zij vinden dat: Alle Kinderen 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. 

Kortom, een enerverend jaar! 

 

 

 

 

 

 

  



8. V  ru     j   d…. 

In 2021 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.  

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. 

 

 

 

 


