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“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. Kinderen en vrouwen blijven van oorsprong onze hoofddoelgroep.  

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 juli 2017 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. Onderwijs  

2. gezondheidszorg 

3. Sociaal  

4. Economie 

5. 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 

Marijke Jonkers:  adviseur milieu 

 

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 2020 

Het fundament om minder afhankelijk te worden van hulp uit Nederland is gelegd afgelopen 

jaar.  Hieronder onze wensen voor 2020 in december 2019. Wat is er wel/niet gerealiseerd? 

1. Borging kwalitatief goed onderwijs aan kinderen en volwassenen 

In januari 2020 werd ons schoolgebouw geopend met 

een groot feest. De regionale overheidsfunctionarissen 

werden uitgenodigd en waren enorm enthousiast. In 

maart 2020 eindigde de pret met de sluiting van de 

school en het gehele land Indonesië als gevolg van het 

COVID-19 virus. Vanaf dat moment is er getracht af en 

toe lespakketjes thuis te brengen bij de gezinnen. Onze 

juffen bleven in contact met de gezinnen en zijn gewoon 

doorbetaald het hele jaar. Het was niet eenvoudig omdat 

vele gezinnen geen elektriciteit of een goede huisvesting 

hebben. Door de overstroming in oktober 2020 zijn velen 

hun huizen ontvlucht. Een regelrechte extra ramp. Er is 

toen ingezet op voedsel elke dag in plaats van onderwijs. 

Elke vrijdag werd er gezond eten aangeboden bij de 

voedselbank die is opgericht.  

2. Realiseren speel/ sport terrein en muur, aanleg weg voor de school 

Het speel/sport en spelterrein is verder 

aangelegd en afgerond evenals de 

aanleg van de weg naar het 

schoolgebouw. Het bleek dat elke 

ochtend tijdens de sluiting kinderen 

aan de schoolpoort stonden. Zij 

mochten dan onder toezicht van onze 

juffen even lekker komen spelen. Even 

de ellende thuis ontvluchten gaf zo veel 

vreugde. De overheid controleerde het 

gebouw op hygiëne maatregelen zoals 

face shields, wasplaatsen voor het 

handen wassen met zeep.  

 

 



3. Inrichting verbeteren van de Eerste hulp post in de school 

De basis is gelegd voor de inrichting van de eerste 

hulp post en het is nu afgerond en in gebruik 

genomen voor kleine kwalen.  

 

 

 

 

4. Aanschaf ambulance voor de kampung als eerste hulp in noodsituaties 

We zijn halverwege 2020 gestart met de inzameling van geld voor een kliniek in samenhang 

met een ambulance. Dit was niet eenvoudig in een  jaar met Corona. Einde 2020 was de 

samenwerking met Wilde Ganzen een feit en zijn we met fondsenwerving voor 60% rond. 

We hopen dit project halverwege 2021 te gaan realiseren. 28 maart 2021 zal Wilde Ganzen 

een uitzending aan onze stichting wijden in relatie met dit project.  

 

5. Waterput met tappunten realiseren 

In samenwerking met de overheid in 

Indonesië is de moestuin omgetoverd tot 

een ware plantage waarbij watertoevoer 

noodzakelijk is. Daarom is hier een 

tweede waterput geslagen en een kas 

gebouwd. We hadden een voorstel 

ingediend bij de vastenactie om nog 4 

waterputten te kunnen slaan zodat de 

gehele kampung voldoende waterpunten 

had. Helaas is ons voorstel afgewezen 

door deze organisatie. Maar voor 2021 

hopen we in samenwerking met de 

kerkgemeenschap in Tilburg een waterpunt te realiseren.  

 

 

 

 

 

 



6. Borging activiteiten kampung bamboe 

Gedurende het jaar 2020 zijn er wel 

wat producten gemaakt van 

bamboe die verkocht werden in 

Indonesië. Helaas heeft deze groep 

ook last van het Corona virus omdat 

de overheid geen orders meer kon 

plaatsen. Ook hotels gingen dicht en 

dat waren de afnemers voor dit 

project.  

 

 

7. Uitbreiding van onze moestuin 

In samenwerking met de overheid is de moestuin 

veranderd in een ware plantage. September 2020 is 

er een kas gemaakt om planten te laten ontkiemen. 

Daarnaast is er een waterpunt gerealiseerd. Ook zijn 

er vijvers gemaakt met aparte punten waar kleine 

visjes op grootte gekweekt worden. Inmiddels zijn er 

35 vrouwen betrokken bij dit project. Elke dag komen 

5 vrouwen werken en krijgen hier voedsel voor in 

ruil.  

 

 

 

 

8. Borging kampung Engels  

Vanwege Corona konden onze mensen aldaar geen cursussen Engels volgen. Alle 

onderwijsinstellingen zijn gesloten helaas. Maar niets doen bleek opnieuw geen optie. Er is 

een tweedehands beamer gekocht en een scherm opgehangen zodat online contact met 

Nederland een optie gaat worden voor 2021. Studenten van de Pabo kunnen hierin 

participeren.  

 

 

 

 



9. Oprichting kampung satelite 

In de kampung heeft men naast het 

eerste  WIFI punt bij onze school 

meerdere WIFI punten gerealiseerd 

zodat meer mensen toegang 

krijgen tot het internet en de 

wereld om hen heen. Bij de school 

is het punt alleen buiten 

schooltijden toegankelijk. Er is een 

punt bij het project TERBIST en een 

punt bij onze plantage waar veel 

jongeren tegen een dagelijkse 

vergoeding van 0,10 cent gebruik 

kunnen maken van de verbinding 

om contact te maken met hun school. Dan is er een punt bij ons plastic project waar 

dezelfde regeling geldt.  Een abonnement is veel duurder en onbetaalbaar. Zo verdient elk 

punt zichzelf terug.  

10. Oprichting culturele/ toeristische omgeving in de kampung 

Om meer inkomsten te genereren is er 

van afvalproducten een zone achter de 

moestuin ingericht met uitzicht op de 

rijstvelden. Er zijn kleine warungs 

gemaakt van bamboe en mensen 

konden met een klein micro credit wat 

spullen kopen om op te starten. Het 

bleek een trekpleister voor velen te zijn 

waar foto’s maken en samenkomen 

voor jongeren een plek was als 

alternatief voor scholen bezoeken. De regionale televisie en radio maakten hier zelfs een 

uitzending van. Na de rijstoogst werd er een voetbaltoernooi georganiseerd omdat de 

mensen hier in hun eigen bubbel leefden en geen last hadden van Corona bleek later na 

uitvoering van ons Corona project in samenwerking met Wilde Ganzen april 2020. 

 

 

 

 

 

 

 



11. Uitbreiding mogelijkheden vanuit het micro credit systeem 

Het adopteer een kip project heeft gezorgd voor uitbreiding 

van het micro credit systeem. 52 gezinnen hebben een 

kippenpaartje. De eieren verkoop bleek de meest populaire 

vorm. Maar ook bij de opstart van een kleine warung kon men 

terecht bij het micro credit systeem.  

 

 

 

 

 

 

12. Kleine opstart projecten ten behoeve van de gehandicapten/ weeskinderen 

Dit plan is nog even geparkeerd. Het bleek wel mogelijk een medewerker in onze 

leerwerkplaats te plaatsen, maar het lassen met een been blijkt te lastig. De man werkt nu in 

onze voedselbank. Ook is er een jongen actief in de plantage en een jongen bij ons plastic 

project.  

13. Leer/werkcentrum voor jongeren 

Met steun van Jasinga hebben we dit plan 

kunnen realiseren. Het was een enorme 

verrassing. Er is lasapparatuur gekocht en 

een afdak in de tuin van een bewoner 

gerealiseerd. Hier zijn de meubels van 

onze school ook gemaakt. Er kunnen 

jongeren ook leren hoe ze een scooter 

kunnen repareren, onderhouden. 

Sommige bewoners leren de jongeren dit 

vak.  

 

 

 

 

 

 

 



14. Inrichting rijstveld 

De bedoeling was een stukje rijstveld te huren om hier 

wat rijst te leren verbouwen aansluitend op ons 

plantage project. De rijstopbrengst is dan voor de 

voedselbank en mensen leren om te gaan met het 

irrigatiesysteem om zo meerdere oogsten te realiseren. 

Dit blijft nog even een wens voor het komend jaar. Wel 

hebben rijstboeren groot en klein ons een kg rijst 

beloofd na elke oogst. Dit wordt ingezet bij onze 

voedselbank die we tijdens Corona hebben 

gerealiseerd.  

 

Toen we eind 2019 onze wensen gingen inventariseren 

wisten we nog niet wat ons te wachten stond in 2020. Het jaar waarin de wereld werd 

geconfronteerd met Corona. Ondanks deze wereldwijde tragedie is deze tijd goed benut 

door onze stichting. Vele projecten zijn gerealiseerd en vele nieuwe dromen zijn ontstaan.  

 

Inmiddels kent de school al 4 groepen ondanks sluiting vanaf 

maart 2020. In juni nam de eerste groep na 2 jaar afscheid met 

hun certificaat. 16 van de 20 kinderen kon lezen. Een resultaat van 

80%. Dat blijft in Nederland nog een droom.  

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Peuter/ kleutergroep juf Wiwi met 20  

leerlingen 

2. Groep middelste kleuters juf Nunung met 

20 leerlingen 

3. Groep middelste kleuters juf Achtun met 

20 leerlingen 

4. Groep oudste kleuters juf Titi met 20 

leerlingen 

 

 

 

Het tweede contract met Wilde Ganzen is een feit en dat biedt ons de kans om geld in te 

gaan zamelen voor de bouw van een kliniek en de aanschaf van een ambulance.  

De samenwerking met de afdeling internationalisering onder leiding van Vincent Hoekstra 

gaat nu digitaal een vervolg krijgen omdat studenten online ook lessen kunnen geven en 

contacten kunnen leggen.  

Helya, de burgemeestersvrouw heeft inmiddels 5  groepen 

van vrouwen, die elk de naam van een bloem draagt, 

gerealiseerd om hen bewust te leren zijn van hun 

mogelijkheden.   

 

 

 

 

In samenwerking met Wilde 

Ganzen zijn er 20.000 mensen 

voorzien van info en waterpunten 

met zeep om het Corona virus 

buiten de deur te houden. Ook in 

een cirkel rondom de kampung zijn 

hier mensen bij betrokken. Hierin 

heeft het leger aldaar ook 

geparticipeerd.  

 

In samenwerking met Wilde Ganzen is de aftrap gemaakt voor ons tweede project gemaakt. 

De realisatie van een kliniek en aankoop van een ambulance. Het benodigde land is reeds 

aangekocht eind 2020. We hopen in de zomer van 2021 te kunnen starten met de bouw.  



In oktober 2019 

stond het hoger 

gelegen deel van de 

kampung droog en 

dat zorgde voor veel 

problemen. In 

oktober 2020 stond 

het lager gedeelte 

van de kampung 

wekenlang compleet 

onder water 

vanwege enorme regenval. Dat zorgde voor nog grotere problemen. Mensen zijn hun huizen 

ontvlucht en ziektes lagen op de loer. Met hulp van de overheid en hulp van vele vrienden 

hier in Nederland heeft de PWM in samenwerking met het leger net als bij het preventie 

project voor Corona mensen voorzien van medicatie, voedsel en alternatieve 

onderdakmogelijkheden. Nu is het zaak dat deze omgeving beschermd gaat worden tegen 

nieuwe overstromingen bij het volgende regenseizoen.  

Zwembad 

Vanwege Corona konden we geen steun 

krijgen vanuit Nederland voor onze wens om 

kinderen te leren zwemmen. Gun reageert 

dat men niet afhankelijk moet zijn van hulp. 

De bouwhandelaar geeft de materialen en 

vele vrijwilligers bouwen het zwembad. 

Scholen in de omgeving maken gebruik van 

onze voorziening en betalen onze stichting 

hiervoor. Op zondag komen veel mensen 

zwemmen en betalen een bescheiden 

bedrag als entree. Zo betaalt Gun zijn 

schulden af aan de bouwhandelaar die op 

zijn beurt weet dat hij straks leverancier zal 

worden van de bouw voor onze kliniek tegen 

redelijke prijzen. Een mooie deal weer.  

 

 

 



In december 2020 ben ik helaas al sinds een jaar niet in de kampung geweest, maar dat 

heeft niet geleid tot de stop van onze activiteiten, integendeel zelfs… 

Opnieuw zijn er weer vele wensen voor 2021… 

 

Vooruitblik 2021 

 

Naast het bieden van onderwijs is de wens vanuit de kampung nu ook het bieden van een 

toegangspoort tot gezondheidszorg.  

Ondanks dat het een zwaar jaar was ook voor onze stichting vanwege het Corona virus blijft 

men werken aan een basis systeem voor alle betrokkenen om onafhankelijk te worden in 

alle opzichten.  

1. We hopen in samenwerking met Wilde Ganzen een kliniek te kunnen bouwen en een 

ambulance aan te schaffen.  

2. We hopen de vrouwenbeweging/ family planning uit te kunnen bouwen. 

3.  We hopen een waterput te realiseren in het hoger gelegen gebied.   

4. We hopen een preventief systeem te realiseren ter voorkoming van overstroming 

van het lager gelegen gebied.  

5. We hopen een rijstveld te kunnen huren als aanvulling op de plantage.  

6. We hopen op een digitale samenwerking met de internationaliseringsafdeling van de 

FHKE als vervanging van hun internationale stage.  

7. We hopen een vast cursusaanbod Engels aan te kunnen bieden. 

8. We hopen de samenwerking met de Nederlandse reisorganisatie Resi Rest te kunnen 

realiseren in de praktijk.  

9. We hopen de voedselbank/ recycle store te kunnen uitbreiden.  

10. We hopen een zwembad met zwemlessen te kunnen realiseren op ons schoolterrein.  

UBO registratie bij de kamer van koophandel  

In februari 2021 zijn onze statuten aangepast met een kleine aanvulling voor wat betreft 

onze doelen en uitgangspunten. Hiervoor heeft het voltallige bestuur getekend. Daarnaast is 

meteen de registratie in het UBO register gemaakt. Wij hebben geen belanghebbenden en 

dus is er sprake van een pseudo UBO zoals dat genoemd wordt.  

 

AVG algemene verordering 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   1782 euro 

Particuliere donaties en acties      9206 euro 

Fondsenwerving      31.3700 euro 

Losse verkoop spullen      215 euro 

Overige opbrengsten       283 euro 

 

 

 


