JAARVERSLAG 2021
“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.
2.
3.
4.
5.

Onderwijs
gezondheidszorg
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

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 2021
Ondanks dat het wederom weer 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. Bouw kliniek en aanschaf ambulance
De kliniek is gebouwd en de ambulance is aangeschaft in 2021.
Met hulp van vele fondsen en Wilde Ganzen konden we deze
enorme droom samen met ons bouwteam en vele vrijwilligers
uit de Kampung realiseren. Gedurende de bouw ontstond de
wens om een eerst hulppost en kinderafdeling meteen mee te
realiseren. Dit betekende dat de afronding van de kliniek nog
even op zich moest laten wachten omdat er een verdieping
opgezet moest worden. Dit betekende dat de kliniek niet zoals
voorspeld eind 2021 afgerond kon zijn. We kregen enorm veel
steun bij de fondsenwerving voor onze kinderafdeling en na een aantal maanden van
werving is men dan ook meteen gestart met de eerste verdieping op het gebouw. In
samenwerking met Wilde Ganzen is gestart met de kinderkliniek.

2. We hopen de vrouwenbeweging/ family planning uit te kunnen bouwen.
Er is een wasserij gerealiseerd naast de plantage waar vrouwen elkaar kunnen treffen en
onderwerpen met elkaar kunnen delen. Hier is ook wat werk uit ontstaan en enkele vrouwen
houden deze wasserij nu ook draaiende. De bescheiden winst is uiteindelijk voor hen als een
onkostenvergoeding en de stichting.
Verder wordt er in een ruimte van de kliniek een
aerobic groep gerealiseerd omdat de
vrouwenbeweging nu nog aerobic buiten krijgt en
dat is geen ideale plek.
De vrouwenbeweging/ family planning groep
bestaat nog altijd en komt regelmatig bij elkaar. Dit
zijn vrouwen die vanuit de overheid bijeenkomsten
organiseren over voorbehoedsmiddelen ect. Hier
zal de kliniek ook een belangrijke rol in gaan spelen.

3. We hopen een waterput te realiseren in het hoger gelegen gebied.
Met hulp van de Vastenactie hoopten we een waterput te realiseren. Helaas werd in 2021
ons voorstel afgewezen bij de Vastenactie maar voor 2022 is er een toezegging gedaan in
samenwerking met de Emmausparochie in Tilburg. Dit project zal dus in 2022 worden
gerealiseerd.

4. We hopen een preventief systeem te realiseren ter voorkoming van overstroming
van het lager gelegen gebied.
In samenwerking met studenten vanuit de Universiteit in
Java is men gestart met een pilot systeem. In de hoger
gelegen gebieden zijn er op verschillende plekken pijpen in
de grond geslagen met holtes waarbij tijdens regenval
water opgevangen kan worden. In de lager gelegen
gebieden is er een soort systeem van goten gemaakt waar
het water kan worden afgevoerd tijdens zware regenval. Of
dit voldoende is moet nog blijken. Voor 2021 was er
gelukkig minder extreem weer dan het jaar daarvoor. Het
gemaakte systeem heeft dus gewerkt. Voor de toekomst
blijft dit een aandachtspunt.

5. We hopen een rijstveld te kunnen huren als aanvulling op de plantage.
Met hulp van studentenvereniging Lamento hebben we een
stuk land, dat in eigendom van de familie Gunawan was
,voorzien van electra, weg en fruitbomen. Dit wordt verder
verbeterd met de donatie van Veiling met een Missie in 2022.
Hierbij wordt een samenwerking gerealiseerd met de Green
Food Foundation. Zo hoefden we geen land meer te huren en
zijn we zeker dat we dit stukje niet gebruikt land goed
gebruikt kan worden voor fruitbomen die meer tijd nodig
hebben. Bij huur kan je niet voorspellen of je dit land kunt
behouden.

6. We hopen op een digitale samenwerking met de internationaliseringsafdeling van de
FHKE als vervanging van hun internationale stage.
In Corona tijd is er de samenwerking online gebleven en heb ik als voorzitter van de stichting
weer een online presentatie mogen geven over het onderwerp globalisering. Nieuwe
studenten dienden zich aan voor een stage maar het was wederom niet mogelijk af te reizen
naar Indonesië vanwege Corona.
Verder is er een aanvraag gedaan bij de gemeente Tilburg voor een samenwerkingsproject
tussen Nederlandse studenten en een kleine groep leerlingen in Tilburg en eenzelfde groep
kinderen in de kampung. De studenten studeren af op internationaal burgerschap en gaan in
2022 hiermee van start omdat de aanvraag in december 2021 is gehonoreerd.

7. We hopen een vast cursusaanbod Engels aan te kunnen bieden.
In 2021 is dit gebleven bij incidentele cursussen die kortdurend waren. Enkele vrouwen
namen deel aan deze bijeenkomsten gegeven door onze juffen van de kleuterschool. Later is
er een docent Engels van de middelbare school betrokken geraakt die in 2021 gestart is met
incidentele bijeenkomsten. In 2022 gaan we dit verder consolideren middels het project
Global awareness in samenwerking met de gemeente Tilburg. ( zie punt 6)
Naast Engelse les is er een taalcentrum opgericht om Japans te leren in samenwerking met
Fuji. Na 7 maanden kunnen studenten een landelijk examen doen en via Fuji uitgezonden
worden naar Tokyo voor een baan. Dit aanbod loopt zeer succesvol via onze stichting die op
naam van Hoshi dit bureau heeft gerealiseerd. Dit is zonder tussenkomst van Nederlandse
steun opgericht. Dan is er een mogelijkheid gerealiseerd voor jongeren die hun middelbare
school niet hebben afgerond. Via de overheid kan er in de middag een cursus gevolgd
worden om alsnog een certificaat te behalen. Dit wordt door de overheid in Indonesië
betaald. De stichting stelt het schoolgebouw ter beschikking voor dit project.
8. We hopen de samenwerking met de Nederlandse reisorganisatie Resi Rest te kunnen
realiseren in de praktijk.
Dit punt gaan we meenemen naar 2022 in de hoop dat de grenzen weer open gaan in
Indonesië en Corona ons hierin niet meer belemmerd. De contacten zijn er en we hebben
goede hoop voor de toekomst.

9. We hopen de voedselbank/ recycle store te kunnen uitbreiden.
De voedselbank is verhuisd naar een tijdelijk onderkomen in verband met de bouw van de
kliniek op dezelfde grond waar de voedselbank was. Pujianto is onze man die de
verantwoordelijkheid draagt voor deze voedselbank. Hij
heeft een handicap aan zijn been en zijn vrouw is
overleden. Hij heeft 2 zoons die hij moet onderhouden.
Vanuit de plantage krijgt hij nog altijd groente, fruit en vis
dat hij verdeeld onder de minder bedeelde groepen
mensen. Op de vrijdagen wordt er regelmatig eten
gekookt waar met name kinderen kunnen komen eten na
school. Verder is vanuit Nederland veel kinderkleding
verstuurd voor de voedselbank. Dit kon tegen een kleine
vergoeding verkocht worden. De winst is dan weer voor
de stichting en voor Pujianto als levensonderhoud. We
willen nog altijd graag uitbreiden en hebben een aanvraag
ingediend bij Books4live in Tilburg. Ook deze aanvraag is
gehonoreerd en in 2022 zal bekend gemaakt gaan worden
in hoeverre zij ons hierbij gaan ondersteunen. In verband met de stuntingsproblematiek zijn
er wel acties gehouden zoals het voorzien van melkpoeder voor de baby’s. Dit is met hulp
van vrienden en familie in december gerealiseerd.
10. We hopen een zwembad met zwemlessen te kunnen realiseren op ons schoolterrein.
Zonder hulp vanuit Nederland en in
samenwerking met een bedrijf en vele vrijwilligers
is het zwembad gerealiseerd. Er is een WIFI punt
en warung bij gemaakt zodat het veel
belangstelling wekt bij bewoners en omliggende
scholen die zwemlessen willen hebben voor de
kinderen. Nog altijd verdrinken er kinderen in
ondiepe wateren na een overstroming omdat ze
niet kunnen zwemmen. Door de lage
entreekosten waren de kosten er zo uit en is er nu
sprake van winst die ten goede komt aan onze kleuterschool. Zo worden zij zelfvoorzienend
in de toekomst.

Naast bovenstaande wensen is er nog meer gerealiseerd in 2021:
 Grootschalige actie om tot de eerste vaccinatie tbv Covid-19 te komen in
samenwerking met Wilde Ganzen.
 Samenwerking met Familypower om aan te tonen hoe wij gezinsgerichte zorg bieden
om kinderen uit weeshuizen te houden en op te vangen bij mensen binnen de
gemeenschap. 9 Stichtingen verdeeld over de gehele wereld zijn samen opgetrokken
om hier vorm aan te gaan geven een blauwdruk te gaan maken voor andere
stichtingen middels het delen van expertise door lokale partners. Een zeer leerzame
en waardevolle samenwerking die in 2022 voortgezet zal worden. Dit is in
samenwerking met Wilde Ganzen en andere betrokken partnerorganisaties zoals
Better Care Network en het ministerie van buitenlandse zaken.
 In maart 2022 is Gunawan een samenwerking aangegaan met het reisbureau uit
Pangandaran waar hij werkzaam is. Mensen kunnen kleine familiereisjes met vervoer
organiseren en de overheid wil het toerisme binnen Indonesië bevorderen. Hiervoor
heeft met contact gelegd met Gunawan als voorzitter van de afdeling toerisme
midden Java. Zo ontstaat hier ook een kleine winst voor de stichting.
 Met hulp uit Nederland en een bedrijf in de omgeving van de kampung is er een
ballenbak bij de school gerealiseerd.
 Met hulp van de bibliotheek te Breda en de Lions is de bibliotheek wat vernieuwd en
uitgebreid.
 Met hulp vanuit Nederland is er een grootscheepse actie in samenwerking met Wilde
Ganzen gerealiseerd om de bewoners zonder registratie te vaccineren. Later in het
jaar zijn zo ook de kinderen gevaccineerd en hebben de overige bewoners hun
tweede vaccinatie gehad. Hier is ook de moskee bij betrokken omdat vele van hen
angst hadden dat de vaccinaties niet Halal waren.
 Met Moederdag werd besloten voor de oudjes geld in te zamelen om deze groep te
voorzien van een sarong voor hun laatste dag. Niet iedereen kon zich dat
veroorloven. De actie werd een succes en alle oudjes zijn inmiddels voorzien van een
sarong. Met Vaderdag werden er petjes rondgedeeld. In de kampung zorgde dat ook
voor extra betrokkenheid van alle inwoners.
 In tijden van Corona werd er meermaals massaal gekookt voor de armste inwoners.
Dit gebeurde op vrijwillige basis vanuit de gemeenschap.
 De kapsalon werd ook een succesvol project met vele klanten en het werd een
baantje voor 2 jongens uit de kampung.
 Ondanks Corona verlieten er toch weer 20 kinderen onze kleuterschool en van hen
kon deze keer 75% lezen.
 Er werd een aftrap gemaakt met het oprichten van een uitzendbureau om mensen te
bemiddelen met een baantje buiten de kampung.
 …
Duurzaamheid en opbouw van een onafhankelijke community die zelf ontwikkelt blijft het
doel die ondersteund wordt door onze NGO PWM…

Opnieuw zijn er weer vele wensen voor 2022…

Vooruitblik 2022

De toegangspoort tot gezondheidszorg is in 2021 opgestart en wordt in 2022 werkelijkheid
met de oplevering van onze kliniek. Ambulancen en kinderafdeling. Verder wordt de
samenwerking met de Green food foundation hierbij ook realiteit zodra we weer kunnen
afreizen naar de kampung.
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 de bouw en inrichting van de kinderafdeling en kliniek af te ronden eind
maart 2022 en te openen zodra de officiële registratie, na controle van de overheid in
Indonesië, af te ronden.
2. We hopen in samenwerking met Wilde Ganzen een community based contract af te
sluiten waarin we meer gaan werken aan de opbouw van een zelfsturende
community in de toekomst. Hierbij gaan we ons focussen op het behoud van de
jonge generatie in de kampung en hen hierbij tools te bieden voor de toekomst van
de gemeenschap. Hier zullen dan verschillende projecten/ activiteiten onder gaan
vallen in de toekomst. Zie hiervoor ook ons meerjarenplan.
3. We hopen onze losse activiteiten te bundelen en consolideren in een centrum voor
beroepsopleiding (vocational tranings centre)
4. We hopen in het kader van de positie van de vrouw verder te werken aan een goed
systeem van voorbehoedsmiddelen en opvang van ongetrouwde zwangere jonge
meisjes.
5. We hopen dit jaar na de vastenactie een extra waterpunt te realiseren.
6. We hopen nog altijd preventief systeem te realiseren ter voorkoming van
overstroming van het lager gelegen gebied en droogte bij de hoger gelegen gebieden
aan te pakken.
7. We hopen nog altijd een rijstveld te kunnen huren als aanvulling op de plantage die
inmiddels wel is uitgebreid.
8. We hopen op een verdere uitbreiding van de digitale samenwerking met de
internationaliseringsafdeling van de FHKE. Tot op heden is er sprake geweest van
presentaties en moeten we stagiaires nog afwijzen ivm de grenssluiting. We hopen
dat de restricties in Azië vanwege Corona zullen verdwijnen zodat er weer studenten
welkom zijn bij onze stichting.
9. We hopen een vast cursusaanbod Engels aan te kunnen bieden.
10. We hopen de samenwerking met de Nederlandse reisorganisatie Resi Rest te kunnen
realiseren in de praktijk zodra de restricties als gevolg van Corona zijn verdwenen.
11. We hopen de voedselbank/ recycle store te kunnen uitbreiden.

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 2021
Vrienden van de stichting doneerden samen

1.200 euro

Particuliere donaties en acties

11.250 euro

Stichtingen en fondsen

48.500 euro

Losse verkoop spullen

500 euro

Overige opbrengsten

1.500 euro

Tijdpad
2022 kwartaal 1
2022 kwartaal 1
2022 kwartaal 2
2022 kwartaal 2
2022 kwartaal 2
2022 kwartaal 3

activiteit
Afronding kliniek/
kinderafdeling
Fruitplantage uitbreiding
Opstart project mondiale
bewustwording
Opening kliniek
Uitvoering kleine projecten
Opstart aanvraag community
based project/
beroepsonderwijs centrum

evaluatie
April 2022
Februari 2022
Oktober 2022
Juni 2022
Oktober 2022
December 2022

