Jaarverslag

2019

Voorzitter Jos van der Heijden bezocht tijdens zijn vakantie in 2019 West-Timor
Daar werd o.a bij armen rijst en fruit gebracht

Voorwoord
Op basis van het activiteiten- beleidsplan 2019-2020 hebben we ons in 2019 actief en met veel
enthousiasme 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 2020 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 https://harapan.dse.nl. en www.facebook.com/StichtingHarapan
Op de website vindt u ook de jaarrekening 2019, het beleids- activiteitenplan 2019-2020 en een
actuele, uitgebreide presentatie. (2001 – 2020)
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.
* het bestuur kwam 4x in vergadering bijeen. Voor lopende en/ of spoedeisende zaken werd
veel gebruik gemaakt van e-mail, WhatsApp en/ of telefonisch contact. Op deze manier konden
tussentijds een aantal besluiten genomen worden..
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 ook dit jaar een beroep doen op een aantal
enthousiaste vrijwilligers. Onze contactpersoon in Bukittinggi, Adek Guci, had ook weer een
belangrijke rol in de contacten met de adoptiekinderen/ gezinnen. Ook regelde hij de contacten
met de basisschool in kampong Sungai Jariang vanwege de te leveren schooluniformen.

In oktober bezocht onze voorzitter samen
met onze contactpersoon Adek Guci de
school in Sungai Jariang op Sumatra.
Jaarlijks worden door ons aan kinderen uit
de armere gezinnen schooluniformen
beschikbaar gesteld.

Beleid: In de bestuursvergadering van 28 januari werd het beleids-activiteitenplan 2019 – 2020
vastgesteld. Daar waar nodig werd dit plan door onvoorziene gebeurtenissen en/of aan ons
gerichte verzoeken tot ondersteuning van een project tussentijds aangepast.

statiegeldacties in supermarkten een belangrijke
bron van inkomsten

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
2018 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, donaties van diverse
steunfondsen en de enorme steun van vaste
en incidentele donateurs.
- op 22 oktober deelden wij mee in de Rabo
Clubsupport . Onze opbrengst werd
bestemd voor verbetering
scholingsmogelijkheden kinderen via het
zuster Antoniafonds (Sumatra)

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, Veldhovens Weekblad, de Vaesheimerbode
(Vessem), de Leenbode (Knegsel), Hint (Eersel e.o) ende mooisonenbreugelkrant besteedden
regelmatig aandacht aan onze projecten en activiteiten.
- 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.

Door het verzorgen van
presentaties brengen wij onze
activiteiten en projecten onder de
aandacht van een breed publiek.
foto: met powerpoint en film
werden de KBO leden in Knegsel
geïnformeerd

Activiteiten
Adoptie op afstand - gezinsondersteuning
In 2019 werden 15 kinderen/ gezinnen geadopteerd (project “adoptie op afstand”). Men
betaalde hiervoor minimaal € 15, -- per maand. Het geld werd per kwartaal rechtstreeks naar
Indonesië overgemaakt en door onze contactpersoon bij het betreffende gezin gebracht. In de
meeste gezinnen wordt een gedeelte van de donatie bestemd voor scholing van het betreffende
kind en / of extra kleding e.d.
Tijdens zijn verblijf in Bukittinggi in oktober heeft voorzitter Jos van der Heijden s het
merendeel van de adoptiekinderen bezocht.
Rehabilitatiecentrum Harapan Jaya
(Sumatra)

- De statiegeldacties in 39 supermarkten
verliepen ook dit jaar weer bijzonder
goed. In overleg met zuster Jeannette van
Paassen, onze contactpersoon voor dit
centrum, werd een gedeelte van de
opbrengst bestemd voor het zuster
Antonia-schoolfonds. Door dit fonds
worden zowel voor kinderen op het
centrum als kinderen uit arme gezinnen in
de verre omgeving kosten voor onderwijs
betaald.

- automatisering: De Rickelman van Erp stichting steunde met een royale donatie voor de
automatisering op Harapan Jaya. Er werd m.b.t. de registratie niet of nauwelijks gewerkt met
computers. Op elke afdeling was nog een papieren afschrift van de patiënten. Dit was heel
arbeidsintensief en bijzonder gevoelig voor fouten. Er werden o.a. 11 laptops en 3 printers
gekocht. Ook werd een toereikende server geïnstalleerd.
Weeshuis Pius IX (Sumatra)
Panti Pius IX is een tehuis voor weeskinderen
en kinderen uit arme gezinnen waarvan de
familie ook niet in staat is ze te onderhouden.
Het is in Pematang Siantar . Er verblijven 40
kinderen, waarvan 15 op de basisschool en 25
op het voortgezet onderwijs. Ook in 2019 kon
het centrum rekenen op onze steun om
jongeren in de gelegenheid te stellen een
voortgezette / universitaire studie te volgen.
Dit dankzij een gedeelte van de opbrengst
uit de statiegeldacties, diverse donaties en
bijdragen vanuit het Harapan studiefonds.

Een gedeelte van de opbrengst verkoop openhaard
hout in Wintelre door de gemeente Eersel wordt
bestemd voor de studiekosten van 4 jongeren Pius IX
(samenwerkings-actie met de Werkgroep
Ontwikkelingswerk Wintelre)

Rehabilitatiecentrum Hidup Baru West-Timor

De uitbreiding van het centrum.
Voorzitter Jos van der Heijden met zijn vrouw Elly waren te gast
bij de opening / inzegening van deze prachtige accommodatie

Nico Eijkmans, vrijwilliger van Hidup Baru, initieerde een aantal projecten waarvoor hij door
middel van uitgebreide projectbeschrijvingen een beroep deed op ons. Hij ging in 2019 3x naar
West-Timor en coördineerde voor ons de uitvoering van de diverse projecten ter plaatse en
rapporteerde tussentijds over de voortgang.
Het betrof in 2019 de volgende projecten waarvoor wij een steun fondsen benaderden:
 renovatie 2 grote watervoorraadbakken
 benodigdheden fysiotherapieruimte
 spalken en prothesen
 grote watertanks t.b.v. watervoorraden (4 tanks van ieder 3000 liter)
 2e Oogproject 2019 t/m 2021)
 groentekassen ter bescherming van de groentetuinen
Hiervoor benaderden wij de fondsen: de Takatukafoundation, stichting Bisschop Bekkers,
stichting Rickelman van Erp, Johanna Donk- Grote Stichting, Hofstee stichting , Pio stichting en
de stichting TREIN 8.28 H.IJ.S.M . Van deze fondsen werd een aanzienlijk bedrag van de totale
kosten ontvangen. Samen met onze eigen inbreng vanuit de statiegeldacties, overige donaties
(zangkoor Trouwlaan Tilburg, Lionsclub Best-Oirschot, geloofsgemeenschap Antonius in
Beweging Best en particulieren) konden projecten in gang gezet worden. Bijzonder was de
bijdrage vanuit het cadeau dat dominee Martin Kroon PKN Best ontving bij zijn afscheid.
Hiervan werden 2 grote watervoorraadtanks met stellage betaald.
De projecten Overkapping speelterrein en de Inrichting van de uitbreiding waarvoor in 2018
voldoende middelen beschikbaar waren, konden worden afgerond.

Watervoorraadbakken werden gerenoveerd

Gebouw met rode dak is de uitbreiding

Opening en inzegening van de uitbreiding :
Het rehabilitatiecentrum werd in 2018 / 2019 uitgebreid met meerdere ruimtes waardoor het
voldoet aan de huidige eisen. Het was voor voorzitter Jos van der Heijden en zijn vrouw heel
bijzonder om bij de officiële opening/ inzegening aanwezig te zijn. Zij waren daar samen met
o.a. zuster Jeannette van Paassen die Hidup Baru heeft opgezet , Nico Eijkmans en
bestuursleden van Harapan Jaya Nederland. Jos en Elly verbleven enkele dagen op het centrum
en maakten onder begeleiding van Nico Eijkmans een rondreis over West-Timor. Daar
brachten zij o.a. bij een aantal arme gezinnen zakken rijst en ander voedsel. Zij bezochten ook
de door Nico Eijkmans gestichte kleuterschool. Tijdens deze rondreis ervaarden zij hoe arm
veel mensen op West-Timor zijn.

Zuster Jeannette knipte onder toeziend oog van de vicaris het lint door

Kinderen op Hidup Baru
Rijst voor armen

Wij zorgen o.a dankzij sponsors voor
4 grote watervoorraadtonnen

Zorgcentra Yayasan Nativitas Flores
In bijzonder goede samenwerking met de stichting Nativitas uit Horst hebben we ons ook in
2019 actief ingezet voor de kindertehuizen op Flores in het bijzonder door de traditionele
speculaasactie.
De start van de actie op 1 november
in het CELLO zorgatelier EEHT aan
de Molenstraat in Best.
Regiomanager van CELLO Maria
Bekkers kocht van voorzitter Jos van
der Heijden het eerste pak
speculaas. EEHT is een
dagbestedingsplek met een gouden
randje voor mensen met een afstand
tot de arbeidsmarkt. Hier zijn alle
pakken speculaas voorzien van een
sticker en ingepakt in kleurrijke
cadeauzakjes. In de lunchroom van
EEHT werden tijdens de actieperiode met succes ook pakken
speculaas verkocht.

De Plus supermarkten 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 hun
supermarkt. De inkoop werd geregeld door Plus Erwin Kenter. De opslag werd ter beschikking
gesteld door EXTRA-BOX . Er waren ook weer een 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.
Op steeds meer plaatsen / winkels werd ons de
gelegenheid geboden de speculaas te verkopen.
Hieronder enkele voorbeelden.

Na afloop van de dienst in de protestantse
kerk PKN Best
Tijdens het Dickensfestijn in Wintelre (met dank aan de
nichtjes van der Heijden)

In de Plus supermarkt Erwin Kenter

Plus supermarkt Erwin Kenter

De Rosdoek Wintelre na afloop K.B.O kerstviering

K.B.O. in Knegsel

De volledige opbrengst van de speculaasactie werd bestemd voor de zorg van kinderen met een
beperking in de 5 centra van Yayasan Nativitas op Flores. De tehuizen zijn opgezet door
ontwikkelingswerkster Mama België die al vanaf 1973 actief is op Flores, een van de armste
eilanden van Indonesië
Zorgcentra Nativitas op Flores

Uniformenfonds
Vanuit het uniformenfonds stelde
Harapan 60 uniformen
beschikbaar voor kinderen van
arme gezinnen uit de kampong
Sungai Jariang . Deze gezinnen
zijn niet of nauwelijks in staat om
deze zelf te betalen.
Schooluniformen zijn verplicht. Adek Guci regelt met
de directrice welk gezin in aanmerking komt voor een
uniform.
- 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 o.a. op
rehabilitatiecentrum Hidup Baru. Ook werden op de Notenbalk pakken speculaas verkocht
voor de actie t.b.v de gehandicapten in de centra van Nativitas.

Sandra Kempen, leerkracht van de Notenbalk overhandigde
een cheque voor schooluniformen op Harapan Jaya in Pematang Siantar
Studiefonds
Wij ontvingen ook in 2019 weer veel donaties voor het Harapan studiefonds. Een donateur vult
belangeloos voor een aantal mensen belastingformulieren invult en vraagt voor dit fonds een
bijdrage. De helft van de opbrengst van de door de gemeente Eersel georganiseerde
houtverkoop werd dankzij de Werkgroep Ontwikkelingswerk Wintelre bestemd voor het
studiefonds en van de Kringloopwinkel uit Ridderkerk ook een royale donatie bestemd voor de
kosten van 4 jongeren op het weeshuis Pius IX. Vanuit dit studiefonds werden 11 jongeren in de
gelegenheid gesteld een voortgezette/ universitaire opleiding te volgen.

Incidentele activiteiten
Voor de groep “”Achtergebleven
Nederlanders” vroegen wij in
samenwerking met de stichting Teman
Teman Sehati in 2019 extra 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
Yogyakarta, Soerabaja en Makassar.

Een aantal kaarten werden geschreven
door medewerkers van het CELLO
zorgatelier uit Best. Francine Tammeling
kwam persoonlijk de kaarten ophalen.

Francine treft dikwijls erbarmelijke omstandigheden waarin de Vergeten Nederlanders leven

