JAARVERSLAG 2019
“Thousands of candles can be lit from a single candle, and the life of the candle
will not be shortened. Happiness never decreases by being shared.”(Boeddha)

VOORWOORD
Stichting yayasan setetes embun is in januari 2017 opgericht te Tilburg in Nederland door
Mary van der Zijden, voorzitter van de stichting.
Samen met ons bestuur in Nederland en Gondrong Gunawan in Indonesië hopen we in kaart
te brengen waar de nood het hoogst is en hoe we onze donaties het beste in kunnen zetten.
De speerpunten van Stichting Yayasan Setetes Embun waren het eerste jaar het opzetten van
een kleuterschool in midden Java en een vereniging aldaar die alle activiteiten gaat
ondersteunen. Dit heeft geresulteerd in de vereniging PWM te Java met Gondrong Gunawan
als voorzitter.
Voor alle lopende projecten verwijs ik u graag naar onze pagina projecten.

OPRICHTING EN DOELSTELLING
De Nederlandse stichting Yayasan Setetes Embun is opgericht januari 2017 te Tilburg.
De stichting is ingeschreven bij de KVK onder nummer 67856705
De stichting is een algemene nut beogende instelling (ANBI) met registratienummer
857200793.
De Indonesische partnerorganisatie PWM is opgericht in july te Kroya.
Hoofddoel van onze stichting
Iedereen op onze aardbol heeft recht op een menswaardig bestaan met voldoende voedsel ,
hygiëne en onderwijs.
Onze topics
1.
2.
3.
4.

Onderwijs
Sociaal
Economie
Cultuur

Hoe gaan we dit realiseren?
Inmiddels heeft de PWM 3800 leden en een bestuur van 11 personen die alle activiteiten
aansturen. De vraag voor hulp ligt in eerste instantie bij dit bestuur en de leden helpen
onvoorwaardelijk op vrijwillige basis vanuit geloof op een betere toekomst voor allen in de
kampung.
Daarnaast draagt iedere betrokkene binnen de stichting in Indonesië financieel of in goederen
een steentje bij voor de continuering van de activiteiten in de toekomst.
Het micro credit systeem is de basis van het eigen financieel support systeem vanuit Indonesië
om financiële onafhankelijkheid te creëren in de toekomst. Alle lopende projecten worden
geïnitieerd vanuit dit micro credit project.
De Nederlandse stichting helpt met faciliteren door het opzetten van acties, fondsenwerving,
geven van informatie, ect.

BESTUUR
Ons bestuur bestaat in Nederland uit:
Mary van der Zijden:

voorzitter en oprichtster sinds januari 2017

René Scherpenissse:

secretaris

Wim Bosch:

penningmeester

Ine van Abeelen:

commissaris onderwijs

In Indonesië is de PWM ingeschreven bij de notaris als officiële vereniging
Gondrong Gunawan:

voorzitter en oprichter sinds juli 2017

Muchlisin:

penningmeester

Suratno:

secretaris

In Indonesië is er ook nog een Indonesische stichting Yayasan Setetes Embun opgericht
Gondrong Gunawan:

voorzitter en oprichter sinds maart 2018

Wiwi:

penningmeester

Adi Nugro:

secretaris

Alle betrokken bestuursleden werken volledig op vrijwillige basis. Er zijn geen
overheadkosten. We werken vanuit huis.
Alle reis-, en verblijfskosten van bezoekers inclusief de oprichtster is voor eigen rekening.
De leerkrachten in Indonesië hebben een officieel contract bij de Indonesische Stichting en
krijgen per maand 35 euro als salaris betaald uit de giften van vrienden van onze stichting in
Nederland.

TERUGBLIK
Onze wensen van vorig jaar waren goede opzet micro credit als fundament om onafhankelijk
van Nederlandse hulp zaken te realiseren. Daarnaast was de wens een schoolgebouw te
realiseren. Als je onze terugblik leest zie je dat onze wensen gerealiseerd zijn.
Begin 2019 is onze ANBI status een feit. Er komt een derde afdak en een derde klas en een
derde juf bij in onze school. De school is nu officieel geregistreerd in Jakarta na vele controles
vanuit de overheid. Onze leerlingen ontvangen vanaf nu een officieel certificaat vanuit de
overheid om toegelaten te kunnen worden op de primary school.

1. Peuter/ kleutergroep juf Wiwi met 15 leerlingen
2. Groep middelste kleuters juf Achtun met 20 leerlingen
3. Groep oudste kleuters juf Titi met 20 leerlingen

Begin maart is de eerste oogst van onze kleine moestuin die gedurende het jaar enorm
gegroeid is. Alle projecten zijn gerealiseerd met financiering vanuit ons micro credit systeem.
Het eerste contract met Wilde Ganzen is een feit en dat biedt ons de kans om geld in te gaan
zamelen voor de bouw van een echte permanente school.
In april komen de eerste 3 studenten vanuit de PABO in Nederland voor hun minor van 2
maanden. De samenwerking met de afdeling internationalisering onder leiding van Vincent
Hoekstra is een feit.
In mei 2019 stort een afdakje in en moet direct gerenoveerd worden. Alles wordt
gecontroleerd op veiligheid voor de kinderen en betrokkenen.
Een nieuwe burgemeester wordt gekozen in samenwerking met de PWM. Een basis voor
samenwerking met de overheid wordt gelegd.

Helya, de burgemeestersvrouw start met vrouwenvoorlichtingsbijeenkomsten en korte
bijeenkomsten om de eerste stappen Engels te gaan leren.
In samenwerking met de overheid wordt in mei 2019 gestart door de Pwm met de aanleg van
meer wegen en verlichting om de serie ongelukken in de kampung terug te dringen.
In juni 2019 kan ik dan getuige zijn van de aankoop van de grond en de eerste activiteiten voor
de bouw van ons nieuwe schoolgebouw. Wat een bijzondere ervaring was dat.
In de maanden hierna wordt er door een vast team dag en nacht gewerkt aan de bouw van
onze school.
Dan kom ik voor het eerst in contact met de vele weeskinderen en verstopte gehandicapte
kinderen die niet geregistreerd zijn en dus niet bestaan voor de wet.

In oktober vindt er een kleine natuurramp plaats. Mujur ligt hoger gelegen en er ontstaat
een periode van droogte, mislukte rijstoogst, geen water voor vele inwoners. PWM verdeelt
het water vanuit de put die geslagen is op het schoolterrein. Dit is een enorme klus en de
wens voor meerder putten met tappunten is een wens voor de toekomst.

Gevolg van contacten met de overheid is dat de kampung Bamboe eindelijk de felbegeerde
machine krijgt gefinancierd vanuit de overheid. Nu kunnen ze productie maken voor fabrieken
in Bandung. Ook dit project ontvangt steun vanuit het micro credit systeem.
In december 2019 wordt dan in mijn bijzijn het nieuw schoolgebouw geopend.
Nog vele wensen te gaan voor 2020…..

AVG algemene verordening gegevens bescherming
Sinds mei 2018 is deze wet van kracht en ook onze stichting werkt volgens deze richtlijnen.
Alle betrokkenen in Indonesië hebben een handtekening gezet dat zij deze richtlijnen volgen
en akkoord gaan hiermee.
Onze website is versleuteld met het SSL systeem en daarmee een veilig georganiseerde
internetomgeving. Gegevens van sponsors en donateurs worden alleen gebruikt in relatie met
onze stichting rekening houdend met hun wensen en behoeften.

Donaties en fondsen in het afgelopen jaar
Vrienden van de stichting doneerden samen

863 euro

Particuliere donaties en acties

8.065 euro

Stichtingen en verenigingen

43.983 euro

Losse verkoop spullen

95 euro

Overige opbrengsten

283 euro

Voorruitblik 2020
Het fundament om niet afhankelijk te worden van hulp uit Nederland is gelegd afgelopen
jaar. Nu gaan we bouwen aan een bredere toekomst voor de inwoners in de kampung.
1. Borging kwalitatief goed onderwijs aan kinderen en volwassenen
2. Realiseren speel/ sport terrein en muur, aanleg weg voor de school
3. Inrichting verbeteren van de Eerste hulp post in de school
4. Aanschaf ambulance voor de kampung als eerste hulp in noodsituaties
5. Waterput met tappunten realiseren
6. Borging activiteiten kampung bamboe
7. Uitbreiding van onze moestuin
8. Borging kampung Engels
9. Oprichting kampung satelite
10. Oprichting culturele/ toeristische omgeving in de kampung
11. Uitbreiding mogelijkheden vanuit het micro credit systeem
12. Kleine opstart projecten ten behoeve van de gehandicapten/ weeskinderen
13. Leer/werkcentrum voor jongeren
14. Inrichting rijstveld

