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Stichting Harapan 2001-2016, 

15 jaar ontwikkelingswerk aan de basis 

 

 

 

Het is het vijftien jaar geleden dat de Stichting 

Harapan werd opgericht. Vanaf april 2001 zetten wij 

ons in om de leefomstandigheden van kansarme 

mensen in Indonesië te verbeteren. Naar aanleiding 

van het 3e lustrum willen we u informeren over onze 

projecten en activiteiten. Harapan is het Indonesische 

woord voor 'hoop'. Door onze activiteiten willen we 

de mensen in Indonesië wat hoop en vertrouwen 

geven op een betere toekomst. Sinds 2001 slaan wij 

een brug tussen de inwoners van Best, de regio en ver 

daarbuiten en hulpbehoevenden in Indonesië. Juist 

door onze kleinschalige aanpak slagen we er in het 

verschil te maken. De afgelopen vijftien jaar hebben 

we op veel plaatsen in Indonesië een steentje kunnen 

bijdragen aan de ontwikkeling van kansarme 

kinderen en families. 

 
Hulp sluit aan bij behoeften 

Een belangrijk uitgangspunt bij de hulpverlening is dat wordt samengewerkt met 

contactpersonen ter plaatse of met  organisaties die kennis hebben van de lokale situatie. We 

weten daardoor zeker dat de hulp aansluit op de behoeften van hen die het werkelijk nodig 

hebben. Daar waar mogelijk werken wij ook samen met Bestse / regionale organisaties.  

Tot onze vaste activiteiten horen gezinsadoptie , individuele / gezinsondersteuning en 

kleinschalige werkgelegenheidsprojecten. We ondersteunen bijvoorbeeld mensen bij het 

opzetten van een winkeltje of dragen bij aan de opleidingskosten van een verpleegkundige. In 

het milieu / werkgelegheidsproject Rumah Teman in Yogyakarta worden van plastic afval 

kleurrijke tassen gemaakt die wij verkopen ten bate van de gehandicapte kinderen in 

revalidatiecentrum Harapan Jaya.  

Rampen 

Het spreekt voor zich dat we ook in actie komen als zich in Indonesië een grote natuurramp 

voordoet. Zo was Harapan  na de tsunami in 2004 en de aardbeving in 2005 samen met de 

Lionsclub Best-Oirschot nauw betrokken bij het herstel op de afgelegen Mentawai-eilanden Nias 

en Siberut. Op 25 oktober 2010 werd het gebied opnieuw getroffen door een tsunami. Het geld 

dat we inzamelden voor de slachtoffers van deze ramp kon snel en gericht worden ingezet 

dankzij onze contacten met lokale organisaties.  
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Wij boden ook ondersteuning na de tsunami in 2006 in Pangandaran (Java) en de aardbevingen 

in Yogyakarta (2006) en Padang (2009). 

Steun van fondsen  

Naast directe individuele ondersteuning en noodhulp hebben we de afgelopen vijftien jaar ook 

bijgedragen aan de totstandkoming van een aantal grotere projecten. Met steun van 

RaboShare4more kon een watervoorziening bij het weeshuis Pius IX worden gerealiseerd en 

werden de studiekosten  voor de weeskinderen betaald. Door de medewerkers van het 

Provinciehuis Noord Brabant werd een bedrag bij elkaar gebracht voldoende om een 

watervoorziening bij het kindertehuis Hidup-Baru op West-Timor aan te leggen. De 100-jarige 

Rabobank Oerle- Wintelre betaalde waterzuiveringsinstallaties voor de kindertehuizen 

Nativitas op Flores. 

 

 

 

 
 

Sinds 2006 is al 8 keer een omvangrijk project ondersteund in samenwerking met de Stichting 

Handmelken en de Stichting Kringloopwinkel Handmelken Best.  

*Inrichting timmerwerkplaats voor de kindertehuizen van Yayasan Nativitas Flores, watervoorziening bij 

het revalidatiecentrum Hidup Baru West Timor, watervoorziening en renovatie kerkje in Kuta Gerat 

Sumatra, bouw van vier asrama's (kosthuizen) bij een middelbare school op Siberut Sumatra, inrichting 

timmerwerkplaats bij een instituut voor dove en blinde kinderen in Ruteng Flores, renovatie Kindertehuis 

in Watublapi Flores, watervoorziening en renovatie elektra kindertehuis Maria Stella Maris in 

Nangahure Flores,  watervoorziening bij  multifunctionele accommodatie t.b.v. de kindertehuizen 

Nativitas in Maumere Flores. 

Door een samenwerking met de Stichting Nativitas uit Horst werd voor enkele van 

bovengenoemde projecten nog een extra bijdrage ontvangen van de hulporganisatie de Wilde 

Ganzen.  

 
 

Onze plannen voor dit jaar 

In  de komende jaren zullen wij ons blijven inzetten om de leefomstandigheden van kansarme 

mensen in Indonesië te verbeteren. Onderwijs, zorg voor gehandicapten, opvang van 

weeskinderen en goede watervoorzieningen  hebben de 1e prioriteit. We richten ons m.n op: 

- revalidatiecentrum Harapan Jaya , weeshuis Pius IX , 6 kindertehuizen stichting Nativitas                                                                                                           

Verder hebben wij een schooluniformenfonds voor kinderen uit arme gezinnen en een 

studiefonds om het volgen van voortgezet / universitair onderwijs mogelijk te maken                                                                                                                                                                                                               

- onvoorzien                                                                                                                                                                  
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In onvoorziene zaken zoals aanvragen voor ondersteuning door andere dan genoemde 

hulporganisaties en bij rampen zullen wij van geval tot geval beslissen hiervoor wel of niet in 

actie te komen / geld ter beschikking stellen.  

 

Waarom juist Harapan ondersteunen? 

Waarom zou u juist het werk van Stichting Harapan 

ondersteunen? We willen een paar argumenten noemen: 

* Omdat er goed wordt samengewerkt met lokale   

  contactpersonen en organisaties, wordt hulp geboden die   

  aansluit bij de behoeften van degenen die het nodig  

  hebben. Deze samenwerking maakt een goede controle en  

  begeleiding van de projecten mogelijk. 

* lage overheadkosten: onze bestuursleden zetten zich   

   geheel vrijwillig in; 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.   
* wij houden u op de hoogte van de resultaten door middel          

   van onze nieuwsbrieven en berichten op onze website,   

   waaronder het jaarverslag en de jaarrekening. 

* U heeft de zekerheid dat uw geld goed wordt besteed als  

   u het werk van Stichting Harapan ondersteunt  
 

Hoe kunt u het werk van Harapan steunen? 

Spreekt het werk van Stichting Harapan u aan?  U kunt ons op de volgende manier steunen: 

* donateur worden, dit kan al vanaf vijf euro per maand. 

* voor vijftien euro per maand kunt u een kind of gezin adopteren. 

* uiteraard zijn ook incidentele giften welkom. 

* denk eens aan Harapan als u of uw vereniging een activiteit organiseert, en u een goede 

bestemming zoekt voor de opbrengst. 

Stichting Harapan is een ANBI, een erkende hulporganisatie. Giften komen dan ook in 

aanmerking voor belastingaftrek 

 

Hoewel het overzicht niet volledig is, heeft u 

kunnen lezen dat wij heel wat projecten en acties op 

touw hebben gezet. Wij hadden dit nooit kunnen 

doen zonder de bijdragen van fondsen, stichting 

Handmelken, Kringloopwinkel Handmelken Best 

en de vele (incidentele) donateurs en gulle gevers. 

Om ook van de lopende projecten een succes te 

maken, blijft uw steun noodzakelijk. We hopen ook 

in de toekomst te laten zien dat wij een belangrijke 

bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van 

kansarme mensen in Indonesië. 

 
 

 

 


