Veel aandacht voor het rehabilitatiecentrum Hidup Baru op West-Timor
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Ontwikkelingswerk aan de basis
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bestuursvergadering B-79 d.d. 15-05-2019 en op de bestuursbijeenkomst d.d.27-01-2020

Rehabilitatiecentrum Harapan Jaya

1. Ontstaan:
De stichting Harapan (HOOP) werd opgericht in 2001 vanuit een grote betrokkenheid met
kansarmen in Indonesië. Directe aanleiding was een brand in Bukit-Lawang waarbij een homestay afbrandde en een beroep gedaan werd op familie en bekenden in Nederland ( de eigenaar was
getrouwd met een Nederlandse vrouw). De al langer bestaande plannen om een stichting op te richten
werden snel uitgewerkt en de Stichting Harapan was binnen enkele dagen een feit. Dankzij een
grote publiciteitscampagne werd er voldoende geld bij elkaar gebracht om het getroffen gezin
te voorzien van de meest noodzakelijke spullen. Het geld werd door de voorzitter persoonlijk in
Indonesië overhandigd, dit was de eerste officiële actie van Harapan.
2. Doelstelling:
Harapan stelt zich als doel het bevorderen en verbeteren van leefomstandigheden van
kansarme families en personen in Indonesië.
Harapan tracht dit doel te bereiken door:
-

een donatie aan een project, activiteit of aan een persoon

- het verstrekken van gewenste materialen en grondstoffen
Een belangrijk uitgangspunt van de Stichting Harapan is dat de hulpverlening altijd gebeurt
samen met contactpersonen en / of met andere (kleinschalige) hulporganisaties ter plaatse.
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3. Organisatie:
Bestuur :
· voorzitter
· secretaris
· penningmeester
. bestuurslid
· coördinator organisatie en activiteiten


Jos van der Heijden, Best
Kim van den Bosch, Best
Hanneke Renders, Oirschot
José Meijer, Eersel
Jos van der Heijden

In deze periode zullen daar waar nog nodig en haalbaar enkele taken van de coördinator
worden overgedragen aan de daarvoor verantwoordelijke bestuursleden. Hiervoor zal
door voorzitter en secretaris een draaiboek worden opgesteld. Dit draaiboek is tevens een
basis voor de continuïteit van de Stichting.

vlnr. Kim van den Bosch, Hanneke Renders, Jos van der Heijden, José Meijer

Vrijwilligers
Voor medewerking aan onze acties, presentaties op markten en bij organisaties, het beheer van
onze website en voor specifieke werkzaamheden zoals vertalingen kunnen wij beschikken over
enkele actieve vrijwilligers.
Werving: In deze beleidsperiode willen wij het vrijwilligers bestand m.n. voor wat betreft de
inzet bij acties uitbreiden. Enerzijds kunnen dan de taken beter verdeeld worden, anderzijds
kunnen we aan meer activiteiten deelnemen en /of meer acties organiseren.
* In Bukittinggi regelt onze contactpersoon de betalingen aan de adoptiegezinnen en de
gezinnen waarvan een kind studeert, geheel of gedeeltelijk op kosten van Harapan. Ook zorgt
hij voor informatie over de kinderen voor de donateurs in Nederland. Hij heeft contact met de
school waar wij jaarlijks uniformen schenken aan de kinderen uit arme gezinnen.

Financiën:
* Financiële middelen worden verkregen d.m.v. acties, incidentele giften, adopties en donaties.
Regelmatig worden oproepen geplaatst voor het doen van een bijdrage aan onze stichting
algemeen en/of aan een specifiek project.
Voor projecten die daarvoor in aanmerking kunnen komen worden steunfondsen benaderd.
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* Incidentele bijdragen aan projecten, organisaties en gezinnen dienen vooraf te worden
vastgesteld door het bestuur tijdens een reguliere bestuursvergadering of d.m.v. een voorstel
dat tussentijds door de voorzitter/ coördinator aan alle bestuursleden ter goedkeuring wordt
voorgelegd. (in de eerstvolgende bestuursvergadering wordt het betreffende onderwerp opgenomen op de
agenda en vervolgens vermeld in de besluitenlijst.)

* De penningmeester is gemachtigd om regelmatig terugkerende uitgaven die zijn vastgesteld
door het bestuur, te betalen. De coördinator is tevens 2e penningmeester.
* Bartraij& Nijssen accountants en adviseurs uit Best verzorgt geheel belangeloos onze financiële
administratie. ** DOK accountants en adviseurs uit Helmond stelt, ook belangeloos, de
definitieve jaarrekening met samenstellingsverklaring op.

4. Activiteiten/ projecten :
Algemeen
* Projecten kunnen door derden worden
voorgelegd aan het bestuur. Het
bestuur kan ook op basis van eigen
waarnemingen of informatie hiertoe zelf
het initiatief nemen.

Onze jongste vrijwilligers

Projectkeuze:
Of een project als speerpunt zal worden opgenomen wordt in een (evt. extra)
bestuursvergadering besloten en zal afhangen van de mate waarin het past binnen de
doelstelling, maar zeker ook van de op dat moment beschikbare capaciteit van bestuursleden en
vrijwilligers. Ook de beschikbare en te verwachten financiële middelen spelen hierin een
belangrijke rol. Dit geldt zeker ook voor de activiteiten/ acties die ter verwezenlijking van de
doelstelling worden georganiseerd. Een belangrijk uitgangspunt van de Stichting is dat de
hulpverlening gebeurt samen met contactpersonen en/ of met andere (kleinschalige)
hulporganisaties ter plaatse zoals Harapan Jaya, Panti Pius IX, Hidup Baru en Nativitas.
Daar waar mogelijk en noodzakelijk geacht wordt bij incidentele acties samengewerkt met
Bestse/ regionale organisaties op het gebied van Ontwikkelingswerk.
* Het bestuur ziet toe op controle en terugkoppeling van de beoogde doelen en de daarbij
behorende verantwoording.
* Het voor 2 jaar vastgestelde beleidsplan zal eind 2020 worden geëvalueerd. Op basis van deze
evaluatie zal een nieuw plan worden opgesteld. Tussentijdse bijstelling is mogelijk d.m.v.
besluitvorming in het bestuur. Het plan zoals op de website opgenomen zal n.a.v. de besluiten
worden aangepast.
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Projecten - activiteiten vanaf 2001 tot 2019
Harapan heeft zich vanaf 2001 o.a. ingezet voor :
- adoptie op afstand van een kind en / of gezin
- individuele hulpverlening
- scholing (vanuit studiefonds)
- hulp bij rampen (in samenwerking met)
* tsunami december 2004 en aardbeving maart 2005 eiland Nias (stichting Howu-Howu)
* aardbeving Yogyakarta 2006 (hulporganisatie Rumah Teman),
* tsunami Pangandaran juli 2006 (hulporganisatie PPLP
* aardbeving Sumatra september 2009 (stichting Anak Asuh en Howu-Howu)
* aardbeving / tsunami Mentawai-eilanden 2010 (stichting Howu-Howu)
* aardbeving Lombok 2018 (stichting Anak Anka Lombok Timur)
- samenwerkingsprojecten:
Stichting Nativitas: kindertehuizen op Flores
inrichting timmerwerkplaats, waterzuiveringsinstallaties voor 6 tehuizen, toiletgroep bij een
meisjesinternaat, renovatie tehuis Nativitas in Watublapi, aanleg / renovatie zeewering en
watervoorziening kindertehuis Maria Stella Maris in Nangahure, renovatie en
beschermingsmuur kindertehuis Maria Visitatie in Nebe, watervoorziening multifunctionele
accommodatie in Maumere, renovatie kindertehuis Resurexio in Lekebai, fonds voor
gehandicapten in kindertehuis Maria Stella Maris in Nangahure

Hulporganisatie Rumah Teman Yogyakarta
recycling plastic-afval/ productie kleurrijke
tassen
Rehabilitatiecentrum Harapan Jaya Sumatra
naaimachines met toebehoren voor
gehandicapte kleermakers, schoolgeldschoenen en uniformen voor gehandicapte
kinderen , Schoolfonds voor studiekosten
kinderen uit arme gezinnen

Rehabilitatiecentrum Hidup-Baru West-Timor
watervoorziening voor het centrum, computers voor gehandicapte kinderen, bedden t.b.v. de
uitbreiding van het centrum, inrichting van de uitbreiding, overkapping speelterrein,
oogoperaties, huisvesting van / voedsel voor verwaarloosde gehandicapten, aanschaf
professionele wasmachine
Stichting Ulina Indonesië Sumatra
watervoorziening en opknappen kerkje in kampong Kuta Gerat
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Stichting Howu-Howu Nias en Siberut
kosten opleiding verpleegkundigen uit Nias, 4 asramas (kosthuizen) bij een middelbare school
op het eiland Siberut
Sekolah Luar Biasa Karya in Ruteng Flores
inrichting timmerwerkplaats bij instituut voor doven en blinden
Weeshuis Pius IX Sumatra
aanleg watervoorziening, schoolboeken, schoolgeld, schooluniformen, muziekorgel,
computers, kleding en schoenen, grootschalige uitbreiding met meerdere ruimtes
Stichting PAK-weeshuizen Sulawesi
renovatie wasruimte, bijdrage in klein onderhoud
- diversen
bijgedragen aan: kosten opleiding 2 verpleegkundigen, schoolmeubilair-lesmateriaal schooltje
in Pangandaran, ondersteuning, acties voor muskietennetten op Flores, auto voor vervoer
gehandicapten op Flores, inrichting consultatiebureau in Gurun Panjang Sumatra

5. Activiteiten / projecten 2019-2020
Wij willen ons de komende jaren bijzonder inzetten voor onderstaande projecten. Onderwijs,
goede zorg voor gehandicapten, geschikte opvang voor weeskinderen en (verbetering van)
watervoorzieningen hebben hierin een hoge prioriteit.
De meeste van de hieronder genoemde projecten kunnen alleen worden uitgevoerd indien
daarvoor bij steunfondsen en/of sponsoren of uit eigen acties voldoende middelen verkregen
worden. Met de betreffende centra in Indonesië wordt dit vooraf afgesproken. In overleg met
de contactpersonen wordt in geval dat nodig is een prioriteitenlijst opgesteld.
- rehabilitatiecentrum Harapan Jaya (Sumatra) : De samenwerking met de Stichting Harapan
Jaya zal worden gecontinueerd. De opbrengsten van onze statiegeldacties worden in principe
bestemd voor gehandicapten in het centrum in het bijzonder voor het schoolfonds en/ of voor
het weeshuis Pius IX. In overleg met onze contactpersoon kan een gedeelte ook worden
bestemd voor projecten op rehabilitatiecentrum Hidup Baru
- Door de leiding van het centrum is een beroep gedaan op Harapan om steun voor :
1. de automatisering van de patiëntenregistratie.
2. aanschaf van een elektrische borduurmachine en een elektrische schaar
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- rehabilitatiecentrum Hidup Baru
(West-Timor) :
1. Continuering van het OOGPROJECT
(oogcontroles en operaties)
3. 2. Uitbreiding/ afronding watervoorziening +
waterzuiveringsinstallaties

Door een vrijwilliger van Harapan Jaya
Nederland die elk jaar ± 6 maanden op WestTimor verblijft worden de projecten
gecoördineerd. Zijn inzet is voor ons een
voorwaarde om projecten op West-Timor te
kunnen laten uitvoeren.
Gelet op de totale kosten zullen voor deze
projecten enkele fondsen benaderd worden.

3. Verbetering afrastering van het terrein
waarop het centrum zich bevindt, inclusief
wachtershuisje
4. renovatie grote water-voorraadbak
5. kassen voor de groentetuin
6. inrichting uitbreiding fysiotherapieruimte
7. zonnepanelen voor de uitbreiding van het
centrum
8. verbetering vloer overdekte speelterrein
9. zoetwatervisvijver
10. ondersteuning arme gezinnen / expatiënten Hidup Baru

- weeshuis Pius IX (Sumatra) : Voorlopig willen we ons wat betreft het weeshuis beperken tot de
ondersteuning van studenten voortgezet / universitair onderwijs. ( zie studiefonds) . Hiervoor
worden in de beleidsperiode een aantal incidentele, niet geoormerkte giften en opbrengsten van
nader af te spreken acties bestemd.
(bovengenoemde rehabilitatiecentrum en het weeshuis worden geleid door de zusters van de
congregatie Franciscanessen FCJM)
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- kindertehuizen stichting Nativitas (Flores): De inmiddels traditionele speculaasactie in
samenwerking met de stichting Nativitas uit Horst zal hiervoor worden bestemd. Het doel
waarvoor de speculaasactie zal worden georganiseerd zal in overleg met de stichting Nativitas
worden vastgesteld.
Wij willen de speculaasactie verder uitbreiden door het werven van extra vrijwilligers. Ook zal
overleg plaatsvinden met de Werkgroep Ontwikkelingswerk Wintelre om deze werkgroep m.n in
Wintelre een nog grotere rol in deze actie te laten vervullen.
- schooluniformenfonds: Harapan kent een uniformenfonds waaruit voor kinderen uit arme
gezinnen op een school in de kampong Sungai Jariang, Sumatra schooluniformen betaald worden.
Basisschool de Notenbalk uit Harmelen heeft toegezegd (voorlopig) de “verjaardagsactie”” te
willen continueren. De opbrengst hiervan komt ten goede aan het fonds. Met de contactpersoon
van de school zal worden besproken of de ondersteuning kan worden uitgebreid met de
kleuterschool PAUD Nicolaus Jaya in Besikama/Umatoos op West-Timor
- studiefonds: Er is een studiefonds om jongeren in de gelegenheid te stellen een voortgezette
opleiding te volgen. De hoogte van de bijdrage zal afhangen van de beschikbare middelen in het
studiefonds en het bedrag dat de ouders en / of instelling zelf kunnen betalen. In deze periode
willen wij het aantal jongeren dat gesteund wordt om een studie te kunnen volgen uitbreiden. Er
zijn enkele donateurs die hun donatie specifiek bestemmen voor dit fonds.
- adoptie van een kind en / of gezin : De ondersteuning aan gezinnen d.m.v. adoptie van een
kind op afstand zal op de bestaande wijze worden voortgezet. Ook in 2019 en 2020 richten we ons
ook weer voornamelijk op West-Sumatra (Bukittinggi e.o.).
- microcrediet / werkgelegenheid : De komende periode willen we ons verder oriënteren op de
mogelijkheid om werkgelegenheidsprojecten op te zetten d.m.v. microcrediet. Het opzetten van
een winkeltje in Medan voor verkoop koekjes en pisang goreng zal in de loop van 2019 worden
gerealiseerd.
- in Indonesië achtergebleven Nederlanders (vergeten
Nederlanders): We willen blijvend aandacht vragen voor deze
groep ouderen die buiten hun schuld in Indonesië moesten
achterbleven en meestal in armoede en erbarmelijke
omstandigheden hun laatste levensdagen doorbrengen. We
doen dit door mensen te vragen aan hun een kaart te
schrijven. Mogelijk dat we in 2021 extra aandacht willen
vragen voor dit probleem door een (kleine) tentoonstelling in
de Cultuurspoor / bibliotheek, Hierover zal nader overlegd
worden met de stichting Teman-Teman Sehati.
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6. Publiciteit / voorlichting:
* Wij maken gebruik van de mogelijkheden om over onze activiteiten te publiceren in de
diverse regionale dag- en weekbladen en websites.
* De website https://harapan.dse.nl met de daaraan gekoppelde weblog levert een bijdrage aan
het vergroten van de bekendheid met onze activiteiten. Regelmatig worden ook berichten
geplaatst op facebook www.facebook.com/StichtingHarapan , in toenemende mate worden
deze berichten gelezen. Er wordt nagedacht over de modernisering van de website.
* De nieuw opgezette Sociale Markt op Bevrijdingsdag is bij uitstek een plaats waar Harapan de
vele bezoekers kan informeren over doelstelling en werkwijze algemeen en lopende acties in het
bijzonder.
* * Personen en organisaties die op enigerlei wijze een bijdrage aan Harapan leveren worden
geïnformeerd over de publicatie van het jaarverslag en beleidsplan.
* Presentatie van onze Stichting bij organisaties/ verenigingen is bij uitstek een geschikte
mogelijkheid om bekendheid te vergroten. De al bestaande PowerPoint/ fotopresentatie zal op
basis van de in 2017 en 2018 opgedane ervaringen worden aangepast.
Bestuur stichting Harapan :
Jos van der Heijden, voorzitter
Kim van den Bosch, secretaris
Hanneke Renders, penningmeester
José Meijer, bestuurslid

Harapan Jaya
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