
ONTWIKKELINGSWERK 
AAN DE BASIS

HET BEVORDEREN EN VERBETEREN 
VAN DE LEEFOMSTANDIGHEDEN 
KANSARME FAMILIES EN PERSONEN IN INDONESIË



giften aan Harapan 
komen in aanmerking 
voor belastingaftrek

HULP AAN INDONESIE vanaf 2001
• adoptie op afstand van een kind en / of gezin 
• individuele hulpverlening
• schooluniformen- en studiefonds

hulp bij rampen:
in samenwerking met ter plaatse actieve organisaties
• tsunami 2004, aardbeving 2005 eiland Nias (stichting Howu-Howu)
• aardbeving Yogyakarta 2006 (hulporganisatie Rumah Teman)
• tsunami Pangandaran juli 2006 (hulporganisatie PPLP)
• aardbeving Sumatra september 2009 (stichting Anak Asuh en Howu-Howu)
• aardbeving / tsunami Mentawai-eilanden 2010 (stichting Howu-Howu)

samenwerkingsprojecten:
•  Stichting Nativitas: kindertehuizen op Flores 

inrichting timmerwerkplaats, waterzuiveringsinstallaties voor 6 tehuizen, 
toiletgroep bij een meisjesinternaat, renovatie tehuis Nativitas in Watublapi, aanleg 
/ renovatie zeewering en watervoorziening kindertehuis Maria Stella Maris in 
Nangahure, renovatie en beschermingsmuur kindertehuis Maria Visitatie in Nebe, 
watervoorziening multifunctionele accommodatie in Maumere, renovatie 
kindertehuis Resurexio in Lekebai  

•  Hulporganisatie Rumah Teman Yogyakarta 
recycling plastic-afval / productie kleurrijke tassen

•  Stichting Harapan Jaya 
watervoorziening in revalidatiecentrum Hidup Baru op West-Timor

  naaimachines met toebehoren voor gehandicapte kleermakers 
  schoolgeld- schoenen en uniformen voor gehandicapte kinderen 

•  Stichting Ulina Indonesie 
watervoorziening en opknappen kerkje in kampong Kuta Gerat Sumatra 

•  Stichting Howu-Howu 
kosten opleiding verpleegkundigen uit Nias, 4 asramas (kosthuizen) bij een 
middelbare school op het eiland Siberut

•  Sekolah Luar Biasa Karya in Ruteng Flores 
inrichting timmerwerkplaats bij instituut voor doven en blinden

•  Weeshuis Pius IX  
aanleg watervoorziening, schoolboeken, schooluniformen, muziekorgel, 
computers, kleding en schoenen, uitbreiding bestaande accommodatie 

•  Stichting PAK-weeshuizen Sulawesi 
renovatie wasruimte, bijdrage in klein onderhoud

•  diversen 
bijgedragen aan: kosten opleiding 2 verpleegkundigen, schoolmeubilair-
lesmateriaal schooltje in Pangandaran, ondersteuning, acties voor muskietennetten 
op Flores, auto voor vervoer gehandicapten op Flores, inrichting consultatiebureau 
in Gurun Panjang Sumatra

U kunt  Stichting Harapan steunen door:
• donateur te worden (minimaal € 5,- per maand)
• een kind / gezin te adopteren (minimaal € 15,--)
• een incidentele donatie
• bij te dragen aan gerichte acties / projecten



Stichting Harapan

Zevensprong 78, 5683 KS  BEST • ' 06 - 18618903 / 0499 - 391239 

•  stharapan@hotmail.com  harapan.dse.nl 

facebook.com/StichtingHarapan 

Rabobank NL29 RABO 0177 0622 66

Speerpunten:
Wij zetten ons in het bijzonder in voor onderstaande projecten waarin onderwijs, 
zorg voor gehandicapten, opvang van weeskinderen en goede watervoorzieningen  
de 1e prioriteit hebben. We doen dit in samenwerking met ter plaatse actieve 
organisaties:  
• revalidatiecentra Harapan Jaya (Pematang Siantar Sumatra)
• revalidatiecentrum Hidup-Baru (Atambua West -Timor)
• weeshuis Pius IX (Pematang Siantar Sumatra)
• kindertehuizen stichting Nativitas (Flores)

verder: 
• schooluniformen- en studiefonds
• adoptie van een kind en / of gezin 
• individuele- en gezinsondersteuning 
• recycleproject Yogyakarta
• hulp bij rampen zoals aardbevingen, overstromingen

PROJECTEN


