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Jaarverslag 

2018 

 
 

juli / augustus aardbevingen op Lombok. In samenwerking met de 

stichting Anak Anak Lombok Timur werd door ons hulp geboden 
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Voorwoord 
Op basis van het activiteiten- beleidsplan 2017-2018 hebben we ons in 2018 actief ingezet 

voor het verbeteren van de leefomstandigheden van kansarme families en personen in 

Indonesië. Op kleinschalig niveau en in goede samenwerking met andere in Indonesië 

actieve organisaties zijn projecten afgesloten of voortgezet en hebben wij nieuwe kunnen 

ondersteunen. Wij konden dit doen dankzij een aantal steunfondsen, vele gulle gevers en 

opbrengsten van onze acties.  

Wij hopen ook in 2019 weer een beroep te kunnen doen op iedereen die Harapan, maar 

vooral de mensen in Indonesië, een warm hart toedraagt. 

In dit verslag een beknopt overzicht. Voor uitgebreidere informatie verwijzen wij u naar 

onze website / weblog  http://harapan.dse.nl. en www.facebook.com/StichtingHarapan  

Op de website vindt u ook de jaarrekening 2018, het beleids- activiteitenplan 2019-2020 en 

een actuele, uitgebreide presentatie. (2001 – 2019) 

 

Jos van der Heijden, voorzitter 

 

Bestuur - organisatie 
Bestuur: 

Het bestuur bestond uit: 

 voorzitter   Jos van der Heijden, Best  

 secretaris                            Kim van den Bosch, Best  

 penningmeester            Hanneke Renders, Oirschot 

 bestuurslid                         José Meijer, Eersel 

Jos van der Heijden fungeerde tevens als coördinator van de Stichting. 

 

* het bestuur kwam 3x in vergadering bijeen. Voor lopende en/ of spoedeisende zaken 

werd gebruik gemaakt van e-mail, whatsapp en/ of telefonisch contact. 

 

 
Jose Meijer, Kim van den Bosch, Jos van der Heijden, Hanneke Renders 

 

 

 

 

http://harapan.dse.nl/
http://www.facebook.com/StichtingHarapan
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Vrijwilligers: 

Voor hulp bij onze activiteiten en acties, het beheer van de website, het ontwerpen van 

onze brochure en etiketten en het vertalen konden wij een beroep doen op een aantal 

enthousiaste vrijwilligers. Onze contactpersoon in Bukittinggi, Adek Guci, had ook dit jaar 

weer een belangrijke rol in de contacten met de adoptiekinderen/ gezinnen en een 

basisschool in kampong Lanjo Rayo 

 

Beleid: 

In de bestuursvergadering van 7 maart werd het beleids-activiteitenplan 2017-2018 

bijgesteld. Daar waar nodig werd dit plan door onvoorziene gebeurtenissen en/of aan ons 

gerichte verzoeken tot ondersteuning van een project tussentijds aangepast. 

 

 
Er werd een huisje gebouwd voor deze 

gehandicapte vrouw op West-Timor 

 

Financiën: 

- Kantoor Bartraij Nijssen BV. uit Best 

verzorgde geheel belangeloos de financiële 

administratie. DOK-accountants en 

adviseurs uit Helmond stelde, ook 

belangeloos, de definitieve jaarrekening 

2017 op. 

- Harapan is een ANBI, giften komen in 

aanmerking voor belastingaftrek.  

- de regeling vergoedingen onkosten werd 

opnieuw vastgesteld. 

- de steun aan diverse projecten is vooral 

mogelijk dankzij de opbrengsten van de 

statiegeldacties en diverse (incidentele) 

donaties. In het bijzonder door de donaties 

van steunfondsen 

- op zaterdag 2 juni deelden wij mee in de 

Rabobank Clubkascampagne . Het bedrag 

dat wij ontvingen werd bestemd voor de 

diverse projecten van Hidup Baru  

 

Privacy-beleid: 

Met ingang van 25-05-2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming 

(“Verordening” of “AVG”) rechtstreeks van toepassing in alle lidstaten van de Europese 

Unie. De Verordening is de opvolger van de Wet Bescherming Persoonsgegevens in 

Nederland. In onze bestuursvergadering van 14-05-2018 hebben wij ons privacy-beleid 

vastgesteld , opgenomen op de website en onze directe relaties hierover geïnformeerd.  

 

Publiciteit: 

-regelmatig publiceerden wij over onze activiteiten in de plaatselijke en regionale 

weekbladen.  Een bijzondere vermelding voor de redactie van Groeiend Best. De 

persberichten met foto’s werden meestal op een prominente plaats opgenomen.  

De medewerking van Omroep Best mag zeker niet onvermeld blijven. Wij werden een 

aantal keren uitgenodigd om over onze activiteiten te komen vertellen. Het Blaaike 

(Wintelre), Kerkblad PKN Best,  Oirschots weekjournaal en weekblad Forum (Son) 

besteedden regelmatig aandacht aan onze projecten en activiteiten. 
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- website/ facebook:  

De website met de daaraan gekoppelde weblog en facebook leverden een belangrijke 

bijdrage in het vergroten van de bekendheid met onze stichting/ activiteiten en projecten.   

 

Activiteiten 
Adoptie op afstand -gezinsondersteuning  

In 2018 werden  15 kinderen/ gezinnen geadopteerd (op afstand). Men betaald hiervoor 

minimaal € 15, -- per maand. Het geld werd per kwartaal rechtstreeks naar Indonesië 

overgemaakt en door onze contactpersoon bij het betreffende gezin gebracht.  

- Wij ontvingen incidentele giften voor ondersteuning aan gezinnen in Bukittinggi, Padang 

Panjang en Pekan Baru.  

 

 

 

 

 

 

Revalidatiecentrum Harapan Jaya 

De statiegeldacties in de diverse 

supermarkten in Best en ruime omgeving  

verliepen ook dit jaar weer bijzonder 

goed.  In overleg met zuster Jeannette van 

Paassen werd een gedeelte van de 

opbrengst bestemd voor het zuster 

Antonia-schoolfonds. 

 

      

 

Weeshuis Pius IX 

 Het weeshuis in Pematang Siantar waar 

40 weeskinderen verblijven kon ook in 

2018 rekenen op onze steun dankzij de 

statiegeldacties en enkele donaties. Deze 

steun stond m.n. uit bijdragen in 

studiekosten van enkele jongeren die een 

universitaire opleiding volgen. 

 
 

Een van de kinderen was geslaagd en gaat door  

naar de universiteit 
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Rehabilitatiecentrum Hidup Baru West-Timor 

 

 
In 2017 werd begonnen met de uitbreiding van Hidup Baru 

Nico Eijkmans, vrijwilliger van Harapan Jaya Nederland en Hidup Baru, waarmee wij in 

2016 al uitgebreide contacten hadden opgebouwd, vroeg onze steun voor de volgende 

projecten:  

1. inrichting van de uitbreiding  

2. bedden voor de uitbreiding  

3. overkapping speelterrein 

4. omheining van het terrein  

5. huisvesting gehandicapte jonge vrouw / hulp bij schrijnende gevallen 

 

Hiervoor benaderden wij de fondsen: de Takatukafoundation, de stichting 

Kringloopwinkel Handmelken Best, Dirk Jan Kitty Reek Versteegh stichting en de 

stichting K.O.O.K. Van deze fondsen werd een aanzienlijk bedrag van de totale kosten 

ontvangen. Samen met onze eigen inbreng vanuit de statiegeldacties, incidentele donaties 

konden projecten in gang gezet worden. Nico Eijkmans coördineerde voor ons de 

uitvoering ter plaatse en rapporteerde tussentijds over de voortgang. 

De in 2017 in gang gezette projecten Watervoorziening, computers voor gehandicapten en 

de Oogoperaties konden in 2018 worden afgerond. De Oogoperaties zullen worden 

gecontinueerd 
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Kindertehuizen Yayasan Nativitas Flores  

In bijzonder goede samenwerking met de stichting Nativitas uit Horst hebben we ons ook 

in 2018 actief ingezet voor de kindertehuizen op Flores.   
  

     

 

De start van de speculaasactie vond 

plaats op 1 november in het atelier 

van EEHT aan de Molenstraat in 

Best. Wethouder Stan van der 

Heijden kocht daar de eerste 

pakken van enkele medewerkers 

van het atelier waar mensen met 

een achterstand op de arbeidsmarkt 

werkzaam zijn. In het atelier waren 

alle pakken speculaas door de 

medewerkers / sters voorzien van 

de speciale actie-sticker.  

             

  
 

Plus Ton Henst en Erwin Kenter steunden onze actie door een pagina grote advertentie in 

Groeiend Best en uitgebreide mogelijkheden om de speculaas te verkopen in de 

supermarkt. De inkoop werd geregeld door Plus Erwin Kenter. De opslag werd ter 

beschikking gesteld door EXTRA-BOX   

 

 
Speculaasactie in de Leenhoef Knegsel 14 december 

 

 
Emma en Fenne, onze jongste 

vrijwilligsters 
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De opbrengst van de actie werd bestemd voor de gehandicapten in het tehuis Maria Stella 

Marius in Nangahure op Flores.  

 

 

 

Er was een toenemend aantal bedrijven en 

organisaties die door het kopen van 

speculaas bijdroegen aan de zeer 

geslaagde actie. De “losse” verkoop door 

een aantal vrijwilligers zorgde ook voor 

een groot gedeelte van het uiteindelijke 

resultaat. 

 

  
 

. 

Het missie- comité Wintelre kreeg eind 

december 2017 een gedeelte van de 

opbrengst van de gemeentelijke (Eersel) 

houtverkoop.  Dit bedrag werd 

toegevoegd aan de speculaasactie.  

In 2018 werd mede op ons initiatief het 

missie comité gewijzigd in 

WerkgroepOntwikkelingswerkWintelre. 

Drie nieuwe bestuursleden namen zitting 

i n het bestuur van  W.O.W 

  

 

  
 

 

Melvin en Isabelle Erkemeij van Peace by Melvin, bekend van de knuffelactie voor 

kinderen in Nepal en Syrië, waren in 2017 bijzonder actief met de speculaasactie. De 

opbrengst van hun acties werd bestemd voor speeltoestellen bij het kindertehuis Maria 

Stella Maris. Door Melvin en zijn ouders werden deze toestellen in april ter plaatse 

aangeboden.  

  

         
                 Mama Belgie en Melvin                                     Melvin met de kinderen in een van de speeltoestellen 

               

Op zondag 11 november werden wij in de gelegenheid gesteld om na afloop van de 

viering in de Protestantse kerk en op zondag 18 november in de viering van de 

geloofsgemeenschap Antonius in Beweging  in buurthuis Kadans speculaas te verkopen. 
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Uniformenfonds                                                                                                                                                         

Vanuit het uniformenfonds stelde 

Harapan 60 uniformen 

beschikbaar voor kinderen van 

arme gezinnen uit de kampong 

Lanjo Rayo. Deze gezinnen zijn 

niet of nauwelijks in staat om deze 

zelf te betalen. Schooluniformen 

zijn in Indonesië verplicht. Onze 

contactpersoon Adek Guci regelde 

dit in overleg met de directrice 

van de school.  

- Op basisschool de Notenbalk in Harmelen was  het hele jaar de actie met als thema:                  

wij naar school, zij naar school.  De opbrengst werd bestemd voor schooluniformen. Ook 

werden op de Notenbalk pakken speculaas verkocht voor de actie t.b.v de gehandicapten 

op het tehuis Maria Stella Maris op Flores. 

 

Studiefonds 

Wij ontvingen ook in 2018 weer een aantal giften mede dankzij een donateur die 

belastingformulieren invult en daarvoor een bijdrage vraagt voor ons studiefonds. Deze 

vraagt dan aan betrokkenen een gift te storten voor Harapan/ studiefonds.  

Aan dit fonds werden ook nog andere giften toegevoegd. Vanuit dit studiefonds werden 8 

jongeren in de gelegenheid gesteld een voortgezette/ universitaire opleiding te volgen.  

                                                                                 

*Bij het afscheid van Anton van Aert als burgemeester van Best wilde hij geen cadeaus 

maar vroeg om een bijdrage te storten voor Harapan, specifiek voor gehandicapten en 

onderwijs. In overleg met van Aert werd een gedeelte van de opbrengst van deze actie 

bestemd voor 4 jaar studiekosten (universiteit) van een van de kinderen van Panti Pius IX 

en een gedeelte voor de gehandicapten in Maria Stella Maris. 

 

Recycleproject Yogjakarta                                                                                                                    

H et is ons niet gelukt dit project opnieuw op te starten. Degene waarmee wij contact 

onderhielden en onze bestellingen regelde is in de loop van 2018 naar Nederland 

verhuisd. Daarmee is het maken / leveren en verkopen van tassen (voorlopig) van de 

baan. In de loop van 2018 hebben wij nog een aantal tassen uit de voorraad kunnen 

verkopen. De opbrengst kwam zoals gebruikelijk ten goede aan het revalidatiecentrum 

Harapan Jaya  
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Aardbevingen Lombok 

Indonesië kreeg het in 2018 weerbehoorlijk te verduren. De ene ramp na de andere. In juli 

/ augustus  vier aardbevingen op Lombok, later gevolgd door een aardbeving / tsunami op 

Sulawesi. Veel doden en gewonden, de schade is enorm. Samen met de stichting Anak 

Anak Lombok Timur en basisschool de Notenbalk in Harmelen hebben wij ons ingezet 

voor de slachtoffers op Lombok. Onze acties waren in eerste instantie gericht op het 

herstel van de school/ kliniek in Labuan Pandan.  Later richtten de acties zich op het 

(laten) bouwen van tijdelijke woningen. Deze woningen waren geschikt voor 4/5 

personen.  

 

  
 

Incidentele activiteiten  

 

 

Op zondag 6 mei waren wij aanwezig 

op de Bevrijding / sociale markt in 

Best. We informeerden de bezoekers 

over onze doelstelling, werkwijze en 

activiteiten. Ook werden spullen 

verkocht ter ondersteuning van onze 

activiteiten. 

 

Voor de groep “”Achtergebleven 

Nederlanders” vroegen wij in 

samenwerking met de stichting Teman 

Teman Sehati speciale aandacht. We 

deden dit  door het laten schrijven van 

een groet uit Nederland.  Deze werden 

meegegeven met Francine Tammeling 

van genoemde stichting. Zij 

overhandigde deze kaarten aan de 

dikwijls in armoede levende vergeten 

Nederlanders o.a  in Bandung, Jakarta 

en Yogyakarta 

 

 

erbarmelijke woonomstandigheden 

Vastgesteld in de bestuursvergadering B78, punt 10 dd. 28-01-2019 

 
 


