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Voorwoord 
Het Covid-19 virus beheerste ook het jaar 2021. Reizen naar Indonesië was niet mogelijk, 

informatie over de voortgang van lopende  en aanvragen van nieuwe projecten gebeurde via e-

mail en/of telefonisch contact.  

Wij hebben  ons ondanks de pandemie op basis van het beleidsplan 2021-2022 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 de enorme steun van een aantal 

fondsen, veel donateurs en opbrengsten van onze acties. De inmiddels traditionele acties 

(speculaas-, rijst- en statiegeldacties) verliepen ondanks de corona beperkende voorwaarden 

bijzonder goed. 

20 jarig bestaan: 2021 kenmerkte zich ook door ons 20 jarig bestaan met als hoogtepunt de 

uitgebreide tentoonstelling in Cultuurspoor (de bibliotheek) in Best.  

Wij hopen ook in 2022 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 2021, het beleids- activiteitenplan 2021-2022 en een 

actuele, uitgebreide presentatie over 20 jaar stichting Harapan.  

 

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 gingen enkele   

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.  

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


* naast de primaire zaken m.b.t. organisatie, projecten en activiteiten kostte de behandeling van 

de wetswijziging ANBI en de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) veel extra 

aandacht.  

 

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. 

 

Beleid:  Tussentijds werd het in november 2020 vastgestelde beleidsplan 2021 – 2022 bijgesteld.  

Belangrijke aanvulling : steun aan het rehabilitatiecentrum Caritas Dorkas op Nias.   

 

-samenwerking: De samenwerking met de Werkgroep Ontwikkelingswerk Wintelre was ook in 

2021 weer bijzonder te noemen. Met name in de rijst- en speculaasactie had deze werkgroep in 

Wintelre een bijzondere betekenis. 

 

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 2020 op. 
                                                                                                 

 
statiegeldacties in supermarkten  

een belangrijke bron van inkomsten 

- Harapan is een ANBI, giften komen in 

aanmerking voor belastingaftrek.  

- De regeling vergoedingen onkosten 2022 

werd vastgesteld. 

- Belangrijk waren de opbrengsten van de 

statiegeld- speculaas- rijstacties, evenals de 

donaties van vaste en incidentele donateurs.  

 - Fondsen: de steun aan de diverse projecten 

was in 2021 vooral mogelijk dankzij  de 

donaties van diverse steunfondsen, o.a. ,  

Taka Tuka foundation, Stichting Het 

Vincentrum Arnhem, Stichting Bisschop 

Bekkers,  Johanna Donk de Grote Stichting, 

Pio stichting Tilburg 

- De medewerking van de supermarkten 

Henst en Kenter uit Best heeft mede gezorgd 

voor een goede opbrengsten van onze 

speculaas- en rijstactie. 

 

 

 

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.   

 

     

 
Veel schade aan kindertehuis Assumptio als gevolg van 

modderlawines op Flores / Wolofeo. 

 
 

 
     

Activiteiten 
 
Adoptie op afstand - gezinsondersteuning  

In 2021 werden 15 kinderen/ gezinnen geadopteerd (project “adoptie op afstand”). Donateurs 

betaalden 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.  

 

  

 
 

 

Rehabilitatiecentrum Harapan Jaya 
(Sumatra) 

- De 55 statiegeldacties in supermarkten  

verliepen  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.  

 



  

                             

Met steun van de Taka-Tuka foundation en enkele 

donateurs werden extra medische middelen, infra-

roodlampen, (bad) rolstoelen en een laptop 

aangeschaft voor het centrum.  

 

 

 

 
 

 
 

 

 

Rehabilitatiecentrum Caritas Dorkas ( Nias) 

- in 2021 werd besloten om steun aan dit 

centrum voortaan ook tot een van onze 

speerpunten op te nemen. Het centrum wordt 

evenals Harapan Jaya en Hidup Baru geleid 

door de Zusters Franciscanessen Indonesië. 

De zusters vroegen ons om steun voor de 

aanschaf van een tillift en toebehoren. Wij 

hebben hiervoor een steunfonds benaderd.  

 

Weeshuis Pius IX (Sumatra) 

- studiekosten:  Panti Pius IX is een tehuis in Pematang Siantar voor weeskinderen en kinderen 

uit arme gezinnen waarvan de familie ook niet in staat is ze te onderhouden. Er verblijven  40 

kinderen.  Ook in 2021 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. Harapan betaalde voor 13 jongeren geheel of gedeeltelijke de studiekosten.  Het 

centrum had vanwege de corona-pandemie veel extra kosten o.a vanwege het online studeren. 

Wij droegen bij om een gedeelte van deze kosten voor  laptops / ipads en telefoons te kunnen 

opvangen.  

 



Rehabilitatiecentrum Hidup Baru (West-Timor) 

Vanwege het covid-virus was Nico Eijkmans,  vrijwilliger van  Hidup Baru, ook in 2021 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 2021 zijn de volgende projecten uitgevoerd 

en/of zijn hiervoor fondsen benaderd.  

  aanschaf 5 kinderrolstoelen 

  aanschaf spalken en prothesen voor 2021 t/m 2023 

  uitbreiding capaciteit fysiotherapie 

  vervolg aanplanting fruitbomen 

 afronding verbetering vloer overdekte speelruimte 

  aanschaf nieuw busje 

** in 2020 konden wij i.s.m. enkele steunfondsen bijdragen in de geplaande bouw van 2 

overdekte groentekassen. Bij nader inzien / gewijzigde visie werd begin 2021 besloten deze niet 

te bouwen. Door de directrice werd gevraagd of de ontvangen bijdragen voor de groentekassen 

mochten worden bestemd voor de noodzakelijke aanschaf van een personenbusje. Aanschaf 

was o.a nodig omdat :  

 het oude busje in zeer slechte staat verkeerde, was meerdere keren gerepareerd aan 

stuurinrichting en de motor. 

 bij snelheden boven de 60 kilometer het busje begon te schudden 

 het in- en uitstappen voor gehandicapten moeilijk was 

 

De fondsen die hadden bijgedragen in de geplande bouw van de groentekassen hadden geen 

probleem met de gewijzigde bestemming. Het nieuwe busje kon worden aangeschaft.  

 

 
 

 



- Met het bestuur van de stichting Harapan Jaya Nederland werd afgesproken dat contacten 

met bovengenoemde centra zo veel als mogelijk rechtstreeks dienen te geschieden. Dit geldt 

ook voor de afzonderlijke directies. Onze contactpersoon, zuster Jeannette van Paassen dient 

zonodig te worden geïnformeerd.  

 

Kleuterschool Paud (West-Timor) 

De aanplant van fruitbomen werd afgerond.  

 

Gezinsondersteuning West-Timor 

- Actie: een pak voor een zak, rijst voor armen op West-Timor 

In samenwerking met de Plus supermarkten Henst en Kenter in Best en de Werkgroep 

Ontwikkelingswerk Wintelre organiseerden wij in april voor de 2e keer deze actie, bedoeld om 

bij arme gezinnen in en om Atambua op West-Timor zakken rijst te laten bezorgen.  

De rijstactie verliep succesvol, het grootste gedeelte van onze voorraad werd verkocht. Het nog 

resterende gedeelte werd naar de Voedselbank Best e.o gebracht.  

Vanwege de Tropische storm Seroja was hulp in dit gebied heel hard nodig.  

Door deze zeer zware storm waren de gebieden grenzend aan de rivier de Benanain begin april 

totaal overstroomd. De belangrijkste verbinding met de rest van het eiland naar dit gebied, de 

stalen brug, was ernstig beschadigd. De maïsoogst, die zo belangrijk is voor deze veelal arme 

bevolking, stond op het punt te worden geoogst maar was voor een groot deel verloren. Veel  

eenvoudige woningen c.q.  hutjes waren door het kolkende water meegesleurd.  

Direct na dit noodweer zijn onze contactpersonen ter plaatse kunnen starten met het 

ondersteunen van vele gezinnen door het bezorgen van rijst, betaald uit de opbrengst van de 

actie: een pak voor een zak. 

- eind december werden door de zusters van het rehabilitatiecentrum Hidup-Baru vanwege het 

Kerstfeest bij een aantal gezinnen zakken rijst gebracht 

 

 

 

 

 

  



  
 

 
                        Verkoop van pakken rijst in de Plus supermarkten in Best 

  
 

 

 

 

Zorgcentra Yayasan Nativitas (Flores ) 

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

2021 actief ingezet voor de kindertehuizen op Flores.  

 

- Wij ontvingen een aanvraag voor aanschaf van medische hulpmiddelen (zoals rolstoelen, 

hoorapparaten, prothesen en braces), en voor operaties en medische onderzoeken. Hiervoor 

benaderen wij enkele fondsen en donateurs. Samen met de stichting Nativitas lukte het ons om 

voldoende geld bij elkaar te krijgen zodat de gevraagde materialen konden worden 

aangeschaft, operaties worden uitgevoerd en onderzoeken worden verricht.  



  

 
Start van de 11e speculaasactie 

 

 

Speculaasactie:                                                                                                                                  

Ondanks de corona pandemie is de traditionele speculaasactie geslaagd. De start van de 11e 

speculaasactie  vond plaats op 28 oktober  in Cultuurspoor Best bij de opening van de 

tentoonstelling vanwege ons 20 jarig bestaan.  Oud bestuurslid en mede oprichter van onze 

stichting Joz Bruggeman kocht het 1e pak van Theo Bressers, medewerker van het werkatelier 

EEHT uit Best. In dit atelier werden zoals gebruikelijk de pakken speculaas voorzien van een 

actiesticker en een aantal pakken werden ingepakt in een kleurrijk cadeauzakje. 

 
    Joz Bruggeman kocht het 1e pak van Theo Bressers 

 
Theo en Lies Dinnissen ontvingen als eersten een cadeau 

met daarin een cadeauzakje met speculaas en thee 

 

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.  

 

  



 
 

 

            

Verkoop na afloop van de kerkdiensten in de Protestantse kerk Best en bij de 

geloofsgemeenschap Antonius in Beweging  was dit jaar, zij het op bescheiden schaal vanwege 

de corona maatregelen, weer mogelijk. De  Werkgroep Ontwikkelingswerk Wintelre (W.O.W.) 

zorgde ook in 2021 weer voor een goede bijdrage aan deze actie evenals de verkoop in Knegsel 

(K.B.O en door Joke Wouters) en Vessem. (superservice Henst) 

Nieuw was de mogelijkheid om in samenwerking met lunchroom / werkatelier EEHT een 

cadeautasje te bestellen met 1 pak speculaas en een speciaal doosje EEHT thee.  

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, in het bijzonder voor de bescherming 

tegen modderstromen van het tehuis Assumptio in Wolofeo. De tehuizen zijn opgezet door 

ontwikkelingswerkster Mama België die al vanaf 1973 actief is op Flores, een van de armste 

eilanden van Indonesië. 

 

 

Schooluniformen zijn verplicht. Adek Guci regelt met de 

directrice welk gezin in aanmerking komt voor een uniform. 

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.   

- Op basisschool de Notenbalk in Harmelen was  tot aan de grote vakantie  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.  Jammer genoeg 

besloot de schoolleiding voor een ander thema / organisatie te kiezen. 

 



Studiefonds 

Wij ontvingen ook in 2021 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 17jongeren in de gelegenheid gesteld een voortgezette/ 

universitaire opleiding te volgen.   

       
 

Help de Indische / in Indonesië achtergebleven Nederlanders:  

Wij vroegen blijvend aandacht voor deze groep ouderen die buiten hun schuld in Indonesië 

moesten achterbleven en meestal in armoede en erbarmelijke omstandigheden hun laatste 

levensdagen doorbrengen. Een extra actie leverde  8 donateurs op die een van deze ouderen 

adopteerden door een maandelijkse bijdrage voor een voedselpakket of bijdrage in de huur 

van een woning.  

 

 
 

 
Voedselpakketten komen goed van pas 

 

 
 



20 jaar stichting Harapan 

- extra publiciteit en tentoonstelling: 

In april 2021 bestonden wij 20 jaar. Voor ons was dat reden om eens extra stil te staan wat wij in 

al die jaren al voor de kansarmen in Indonesië gedaan hebben. In april verscheen een 

paginagroot artikel in Groeiend Best en werden we uitgenodigd om bij Omroep Best over 20 

jaar Harapan te komen vertellen. 

De gehele maand oktober was in de tentoonstellingsruimte van Cultuurspoor voor ons 

gereserveerd voor de overzichtstentoonstelling: 20 jaar Ontwikkelingswerk aan de basis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Best, 09-05-2022 

Bestuur Stichting Harapan 


