Jaarverslag

2020

In 2020 stond de wereld op z’n kop door de Covid-19 pandemie

Voorwoord
Het Covid-19 virus beheerste het jaar 2020. Ook Indonesië werd zwaar getroffen, er moesten
veel maatregelen worden genomen. De door vrijwilligers van Nativitas Nederland en Hidup
Baru geplande reizen naar Indonesië om projecten te bezoeken op o.m Flores en West-Timor
konden niet doorgaan. Informatie over de voortgang van lopende en aanvragen van nieuwe
projecten gebeurde via e-mail en/of telefonisch contact.
Wij hebben op basis van het beleidsplan 2019-2020 ons in 2020 actief en met veel enthousiasme
in kunnen zetten 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 2021 weer een beroep te kunnen doen op iedereen die Harapan, maar vooral
de mensen in Indonesië, een warm hart toedraagt. We hopen dat ook daar wat betreft het virus
licht is aan het einde van de tunnel.
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 2020, het beleids- activiteitenplan 2021-2022 en een
actuele, uitgebreide presentatie. (2001 – 2021)
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 3x in vergadering bijeen. Vanwege het corona-virus ging de in december
geplande vergadering niet door en werden zoveel als mogelijk belangrijke zaken via e-mail ,
WhatsApp of telefonisch afgehandeld. Daardoor konden tussentijds een aantal besluiten
genomen worden.

Vanwege corona krijgen de kinderen van een van de
kindertehuizen Yaysan Nativitas les
onder een boom.

* door het bestuur werd gesproken over
de continuïteit van de stichting bij het om
welke reden dan ook (moeten) stoppen
van de huidige coördinator. Volgens
afspraak en op basis van beschikbare tijd
van de overige bestuursleden wordt het
grootste gedeelte van de werkzaamheden
door hem gedaan. Hij kent alle afspraken
en regelingen met projecten, fondsen,
donateurs. Er zijn uitgangspunten
geformuleerd om een “”Draaiboek
continuïteit Harapan”” op te stellen.

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.

Vrijwilligers staan klaar voor de speculaasactie op de markt

Beleid: In januari werd het aangepaste beleidsplan 2019-2020 en eind november het
beleidsplan 2021-2022 goedgekeurd. Daar waar nodig wordt dit plan door onvoorziene
gebeurtenissen en/of aan ons gerichte verzoeken tot ondersteuning van een project tussentijds
aangepast.
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 2019 op.
- Harapan is een ANBI, giften komen in
aanmerking voor belastingaftrek.
- de regeling vergoedingen onkosten 2021
werd 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.
- wij deden mee aan de actie Rabo
Clubsupport . Onze opbrengst werd bestemd
voor verbetering scholingsmogelijkheden
kinderen via het zuster Antoniafonds
(Sumatra). Jammer genoeg kregen wij bericht
van de Rabobank dat Harapan in de
toekomst hieraan niet meer kan deelnemen.
Deelname is alleen nog maar mogelijk voor
statiegeldacties in supermarkten een belangrijke bron
van inkomsten
organisaties met plaatselijke doelgroepen.

- Fondsen: de steun aan de diverse projecten is mogelijk dankzij (incidentele) donateurs, eigen
acties en vooral door de donaties van diverse steunfondsen. In 2020 mochten wij donaties
ontvangen van o.a. Lionsclub Son-Breugel, Stichting de Grootste familie Helpt, Taka Tuka
foundation, Stichting Het Vincentrum, Stichting Keer op Keer/Keerpunt foundation, Stichting
TREIN 8.28 HIJ.S.M, Stichting Weeshuis Nijkerk, Pio stichting Tilburg. De geweldige
medewerking van de supermarkten Henst en Kenter uit Best heeft mede gezorgd voor een
goede opbrengsten van onze acties, evenals de goede samenwerking met de Werkgroep
Ontwikkelingswerk Wintelre en de basisschool de Notenbalk in Harmelen.
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.

de ruwe vloer van de overdekte speelplaats op Hidup Baru werd verbeterd

Activiteiten
Adoptie op afstand - gezinsondersteuning
In 2020 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.

Feestelijkheden b.g.v. de Internationale dag van de
Gehandicapten 03-12-2020

Rehabilitatiecentrum Harapan Jaya (Sumatra)
- De 55 statiegeldacties in 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.

- spraakcomputer: Er was dringend behoefte aan een spraakcomputer, in eerste instantie voor
het 13 jarige gehandicapte kind met een grote ontwikkelingsachterstand Wini Citra. De kosten
hiervan waren € 3.849,30 . De computer kon worden gekocht uit de opbrengsten van de
statiegeldacties.
- borduurmachine: In Indonesië wordt veel
geborduurd. Een borduurmachine is een
absolute noodzaak om hiermee het werk te
bespoedigen, op de hoogte te blijven van
ontwikkelingen op het gebied van naaien en
borduren en om zo weinig mogelijk werk
door derden te laten doen (kostenbesparend).
Kosten € 3.550,-- inclusief 2 elektrische
scharen. Van 2 anonieme fondsen ontvingen
wij hiervoor € 3.400,--. Naaimachinehandelaar
van Rosendaal uit Best had eerder al een
elektrische schaar geschonken.

Weeshuis Pius IX (Sumatra)
- studiekosten: 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 Sumatra.
Er verblijven 40 kinderen, waarvan 15 op de basisschool en 25 op het voortgezet onderwijs.
Ook in 2020 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
bijzondere actie was de statiegeldactie in de Coöp supermarkt in Wintelre. De opbrengst was
maar liefst € 817,80 waardoor het volledige budget van € 6.300,-- voor de studie van 4 jongeren
gedurende 4 jaar, beschikbaar is. Harapan betaalde voor 11 jongeren geheel of gedeeltelijke de
studiekosten.

- wasmachine / naaimachine: Met steun van de Kringloopwinkel De Kring uit Reeuwijk
konden een wasmachine en naaimachine worden aangekocht, kosten € 905,-Voor deze studenten werd door allerlei acties en
fondsen € 6.300,-- bij elkaar gebracht. Voldoende om
de kosten van 4 jaar studie te betalen.

Rehabilitatiecentrum Hidup Baru West-Timor
Vanwege het covid-virus was Nico Eijkmans, vrijwilliger van Hidup Baru, niet in de
gelegenheid om naar West-Timor te reizen. Mede daardoor en omdat de zusters van het
centrum ook met de strenge coronamaatregelen te maken hadden was het moeilijker de
projecten zoals gepland uit te (laten) voeren. In 2020 zijn de volgende projecten uitgevoerd
en/of zijn hiervoor fondsen benaderd.
 vloer overdekte speelplaats
 watertanks t.b.v watervoorraad
 groentekassen ter bescherming van groentetuinen
 computers en printers omdat vanwege corona kinderen thuis moesten werken
- door basisschool de Notenbalk in Harmelen werd in oktober een sponsorloop georganiseerd.
De opbrengst bedroeg ruim € 3.200,-- Hiervan worden bij het centrum, de daarbij behorende
school en kleuterschool Paud fruitbomen geplaatst worden.
- de actie Een pak voor een zak, rijst voor armen op West-Timor in de Plus supermarkten in
Best kon vanwege de corona maatregelen niet doorgaan. De voorraad pakken rijst werden
dankzij een enkele royale donaties geschonken aan de voedselbank Best e.o. Door de zusters
van Hidup Baru konden in de loop van 2020 een aantal zakken rijst worden gebracht bij arme
gezinnen in Atambua en omgeving.
- Oogproject: In overleg met voormalige bestuursleden van de opgeheven Rickelman van Erp
stichting werd een gedeelte van het beschikbare budget voor dit project bestemd voor
instrumenten voor oog / staarafdeling van het ziekenhuis in Halilulik

De pakken rijst van de actie werden bezorgd bij de
Voedselbank Best e.ao

De zusters van Hidup Baru regelden
de bezorging van de rijst bij de gezinnen

Zorgcentra Yayasan Nativitas Flores
In bijzonder goede samenwerking met de stichting Nativitas uit Horst hebben we ons ook in
2020 actief ingezet voor de kindertehuizen op Flores.
- Noodkreet: Er bereikte ons via Nativitas Nederland uit Horst een Noodkreet vanuit Flores. Er
was op korte termijn € 25.000,-- nodig. Vanwege de covid-19 pandemie waren de prijzen
schrikbarend gestegen, er was dringend behoefte aan geld voor medicijnen,
ontsmettingsmiddelen, beschermingsmiddelen, maar vooral voor eten (167 monden te voeden!)
We deelden deze noodkreet met onze relaties en steunfondsen. In korte tijd brachten we
€ 4.080,-- bij elkaar. Totaal leverde de Noodkreet-actie € 22.160,-- op.

Ondanks de corona pandemie is
de traditionele speculaasactie
geslaagd. De start van de 10e
speculaasactie vond plaats in de
Voedselbank Best e.o . Dankzij
enkele anonieme donateurs
werden 225 pakken speculaas
overhandigd voor de klanten.
De pakken speculaas waren ook
nu weer in het werkatelier van
EEHT voorzien van de
actiesticker en ingepakt in een
kleurrijk cadeauzakje.
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. Er waren ook weer een aantal
bedrijven en organisaties die door het kopen van speculaas bijdroegen aan de zeer geslaagde
actie. De “losse” verkoop was dit jaar moeilijker omdat veel activiteiten en kerkdiensten niet of
op bescheiden schaal door mochten gaan. De extra aankoop van speculaas door de
geloofsgemeenschap Antonius in Beweging en de PKN was dit jaar zeer welkom. De verkoop
op de weekmarkt mag geslaagd genoemd worden. De verkoop door de Werkgroep
Ontwikkelingswerk Wintelre (W.O.W.) was ook dit jaar weer een goede bijdrage aan deze actie.
De uiteindelijke opbrengst was wel iets lager dan de voorgaande jaren maar gelet op de
coronaomstandigheden zijn we zeer tevreden.
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.

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 en de kleuterschool Paud op West-Timor. Als gevolg van het
coronavirus was de school geruime tijd gesloten waardoor de opbrengsten helaas beduidend
minder waren. Ook wat deze actie betreft hopen we op betere tijden.

Studiefonds
Wij ontvingen ook in 2020 weer veel donaties voor het Harapan studiefonds. Een donateur vult
belangeloos voor een aantal mensen belastingformulieren invult en vraagt voor dit fonds een
bijdrage. Vanuit dit studiefonds werden 14 jongeren in de gelegenheid gesteld een voortgezette/
universitaire opleiding te volgen.

Best, 19-03-2021
Bestuur Stichting Harapan

