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Hoe kan je helpen?

Stichting Child Support Indonesia zet zich in voor een betere  
toekomst voor kansarme kinderen in Indonesië. Ook is de 
stichting actief op medisch gebied. Wil jij ons daarbij steunen? 
Helpen kan op diverse manieren. Denk bijvoorbeeld aan het 
sponsorplan: voor 10 euro per maand kan je de lagere school-
opleiding van een kind garanderen en geef je hem of haar een 
kans op een betere toekomst. 

Elk kind verdient een KANS.

is het trainen en begeleiden van blinde en dubbel-gehandicapte 
kinderen in de afgelegen dorpen. In maart 2021 is het centrum voor 
blinden-massage helemaal gerenoveerd.

Bloedbank Rode Kruis
Het hebben van een goede bloedbank is natuurlijk van levens-
reddend belang. Goede collectie, juiste wijze van testen, correcte 
opslag en distributie zijn van levensbelang. Dankzij hulp van Sanquin 
Bloedvoorziening is er nu een professionele bloedbank op het  
eiland die voldoet aan alle veiligheidseisen. Maandelijks worden er 
meer dan 2000 bloedafnames gedaan. Het afgelopen jaar konden 
wij de bloedbank weer ondersteunen door de donatie van 2 extra 
trombocyten-schudders, 18 bloodcollection monitors en 5 plasma- 
extractors. Wederom mogelijk gemaakt door Sanquin.

De laatste Pasar
Toko Neba 
Onbewust organiseerden we op 24 augustus 2019 de 
laatste Pasar Toko Neba. Door corona kon de Pasar in 
zowel 2020 als in 2021 niet doorgaan. Door de onzeker-
heid over evenementen in de toekomst hebben we de 
moeilijke beslissing gemaakt om geen Pasars meer te 
organiseren. Hiermee komt een einde aan een tijdperk 
van meer dan 25 jaar Pasar Toko Neba. We willen alle 
bezoekers en iedereen die op welke manier dan ook 
een bijdrage heeft geleverd aan de Pasars van harte 
bedanken. Dankzij jullie was Pasar Toko Neba elk jaar 
weer een succes! 

We zullen een andere weg in slaan en zullen ons richten 
op kleinere evenementen en activiteiten. Hou onze 
socials in de gaten! 

Voor het jaarverslag en financiële rapportage 
conform de richtlijnen van het CBF 
verwijzen wij graag naar de website

www.childsupportindonesia.nl

Een periodieke schenking, waardoor 
giften volledig aftrekbaar zijn, 
behoort ook tot de mogelijkheden. 

Liever eenmalig steunen? Natuurlijk, dat zou ook heel fijn zijn!  
Elke donatie, groot of klein is meer dan welkom. Met jouw  
donatie steunen we kansarme kinderen in Indonesië en  
kunnen de projecten doorgaan.

Scan de QR code of bezoek www.childsupportindonesia.nl/
help-helpen voor meer informatie.

Rechtstreeks een bijdrage overmaken kan ook:
Stichting Child Support Indonesia: NL42 INGB 0692 6065 21

Stichting Child Support Indonesia is erkend door het CBF en  
heeft een ANBI keurmerk waardoor uw gift aftrekbaar is. 

Voedselhulp 
Indonesië is zwaar getroffen door de corona-crisis. Nog nooit 
waren er zoveel besmettingen, zieken en overledenen te  
betreuren als nu. In veel gebieden is een lockdown van kracht en 
ontelbaar veel mensen zijn hun baan of inkomsten kwijtgeraakt. 
Zonder enige vorm van sociaal vangnet is dit natuurlijk een ramp 
die de getroffen gezinnen hard raakt.

Om de nood wat te verlichten delen we voedselpakketten uit aan 
gezinnen in de armste gemeenschappen op het eiland Batam. 
Ook zijn we druk bezig om de ziekenhuizen te ontlasten 
door het opsturen van onder andere ziekenhuisbedden, 
anesthesie apparatuur en 90 dialysemachines.
Drie containers zijn inmiddels al verstuurd.

Medische projecten 
Naast hulp aan kinderen en educatieve projecten zet Child Support 
Indonesia zich ook in om de medische zorg in Indonesië beter, maar 
vooral ook beter toegankelijk te maken voor de arme bevolking.  
Om dit te bereiken ondersteunen we meerdere projecten op  
verschillende eilanden. 

Ziekenhuis Budi Kemuliaan en 
Soedarsono Darmosoewito
Het ziekenhuis Budi Kemuliaan was een van de eerste projecten en 
is nu een van de grootste ziekenhuizen op het eiland. 

In Juni 2016 is een tweede ziekenhuis, Rumah Sakit Soedarsono -
Darmosoewito officieel in gebruik genomen. Dit ziekenhuis is spe-
ciaal bedoeld voor de lokale arbeiders en hun gezinnen en voorziet 
in een grote behoefte. De kosten voor de behandeling van deze 
overwegend arme gezinnen worden gedragen door de overheids-
verzekeringen. De kliniek heeft 85 bedden voor volwassenen en 
15 baby- en kinderbedden. De hele inventaris werd ingezameld 
door Child Support Indonesia en met verschillende containers 
naar Indonesië verscheept.  In beide ziekenhuizen zijn dialyse- 
afdelingen ingericht met hulp vanuit Nederland. 

De afgelopen maanden zijn meerdere containers met bedden  
en apparatuur naar Indonesië verscheept om de grote stroom aan 
corona-patiënten te kunnen behandelen. 

Blinden en slechtzienden
Op Java, in de plaats Cisarua, is een opleidingscentrum voor  
blinden en slechtzienden. Zelfredzaamheid staat hier voorop. Er 
is veel aandacht voor daily-living skills en er worden verschillende 
opleidingen gegeven. Ook buiten het centrum wordt 
hulp geboden. Een voorbeeld hiervan 
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Hulp in een 
bijzonder jaar 
Wat een bijzondere tijd is het. Een tijd zoals die nog nooit is voorge-
komen met een wereldwijde pandemie die overal het leven stillegt 
en tot ongekende maatregelen leidt. Een pandemie die niet alleen 
qua ziekte en overlijdensgevallen heel veel slachtoffers eist, maar 
ook enorme sociaal-economische problemen met zich meebrengt. 

Hoewel we te maken hebben gekregen met veel beperkingen en 
tegenslagen hebben we ook veel kunnen bereiken. En daar zijn we 
dankbaar voor. 

Het is een moeilijke tijd geweest. Vanaf maart 2020 lagen veel van 
onze projecten stil met uitzondering natuurlijk van de medische pro-
jecten. Maar de kinderen gingen sinds maart niet meer naar school, 
de leertuin (Taman Belajar Astrid) is gesloten en ook de nieuwste 
bibliotheek, Rumah Belajar Taman Raya, is een week na de opening 
gesloten. In de kindergevangenis mochten geen bezoekers komen 
waardoor ook daar de projecten stillagen. Dit terwijl de kosten ge-
woon doorlopen. Denk hierbij aan de personeelskosten, schoolkosten 
en vaste lasten. Tegelijkertijd viel een groot deel van de inkomsten 
hier in Nederland weg. 

Desondanks zetten we ons, met uw hulp, voor de volle 100% 
in om ALLE projecten te blijven ondersteunen en de beurzen 
voor ALLE kinderen te blijven doorbetalen.
 
Wij danken u voor het vertrouwen en de steun en hopen dat 
u ons juist ook in deze lastige tijden zult blijven steunen.

Kids Behind Bars 
Kinderen in de gevangenis…. het blijft heel dubbel. Wanneer je de 
wet overtreedt moet er natuurlijk een straf volgen. Ook voor kin-
deren. Maar, gevangenisstraf zou een laatste redmiddel moeten 
zijn voor minderjarigen die in aanraking gekomen zijn met de wet.  

Helaas is dit in Indonesië nog veel te vaak niet het geval en in 
de praktijk krijgen jongeren vaak lange straffen voor zeer kleine 
vergrijpen. Daarnaast belanden  kinderen uit arme gezinnen 
veel vaker in de gevangenis dan kinderen uit de rijkere families. 

In de gevangenis zijn weinig tot geen mogelijkheden om jezelf 
te ontwikkelen of verder te leren. Begeleiding is er nauwelijks 
en wanneer er geen activiteiten zijn zitten de kinderen vast in 
hun cellen. 

De afgelopen jaren hebben we gelukkig veel kunnen doen. Er 
is een mooi sportveld aangelegd, een bibliotheek ingericht en 
er wordt scholing gegeven. Onze maatschappelijk werkers gaan 
twee keer per week naar de kindergevangenis en geven daar 
begeleiding, voorlichtingen, trainingen en workshops. Een keer 
in de week krijgen de kinderen Engelse les. Daarnaast is er ook 
begeleiding door een psycholoog. 

Door de vele beperkingen is het voor veel mensen nog 

moeilijker geworden om financieel rond te komen en 

de leefomstandigheden worden steeds schrijnender. 

Ondanks dat er geen  fysieke lessen worden gegeven 

zijn de kosten voor het onderwijs gelijk gebleven. 

Scholing blijft een duur goed in Indonesië. Maandelijks moeten 

er kosten betaald worden voor boeken, schoolmaterialen en de 

faciliteiten van de school. Verplichte extra lessen en “vrijwillige” 

bijdragen worden in rekening gebracht. Ook de kosten voor  

bijvoorbeeld de uniformen zijn voor veel gezinnen uitgaven die 

zij niet kunnen opbrengen.  Nog steeds zijn vele kinderen hier-

door gedwongen vroegtijdig de school te verlaten of kunnen 

ze helemaal niet starten met hun (middelbare) schoolopleiding.

Nog nooit waren de wachtlijsten om opgenomen te worden in 

het sponsorplan zo lang. Voor 10 euro per maand help je een 

kind zijn of haar lagere schoolopleiding te volgen. Voor 15 euro 

per maand steun je een kind op de middelbare school. Help mee 

en geef deze kinderen een kans op een betere toekomst!

Child Support Indonesia
Een kans voor een KIND! 
Child Support Indonesia wil kansarme kinderen een kans geven op 
een betere toekomst. Goed onderwijs is de sleutel voor de ontwikke-
ling van een kind EN van een samenleving. Een kind dat goed onder-
wijs volgt, creëert kansen voor de toekomst en krijgt kennis en vaar-
digheden die kunnen worden doorgegeven aan volgende generaties. 

Naast het Sponsorplan voor Schoolkinderen ondersteunt Child 
Support Indonesia nog veel meer onderwijs-gerelateerde projecten. 
Op het eiland Batam heeft de stichting bibliotheken opgericht waar 
de kinderen kosteloos terecht kunnen voor computerlessen, huis-
werkbegeleiding, voorlichtingen en tal van sport- en spelactiviteiten. 
Ook begeleiden de maatschappelijk werkers kinderen die slachtoffer 
zijn geworden van misbruik. Dit kan seksueel misbruik zijn, maar ook 
(huiselijk) geweld, trafficking, kind-huwelijken en andere situaties 
waarbij kinderen slachtoffer zijn geworden.

Daarnaast zijn onze maatschappelijk werkers actief in de kinder-
gevangenis op het eiland Batam. Hier wordt begeleiding, training en 
onderwijs gegeven aan de minderjarige gevangenen. 

Een nieuwe bibliotheek! 
Open en weer dicht 
Al in 2019 openden we een nieuwe bibliotheek; Taman Belajar  
Astrid, oftewel de Leertuin.  Een groot succes want hij werd  
dagelijks door tientallen kinderen bezocht. Door de uitbraak van 
COVID19 moesten de reguliere activiteiten worden stilgelegd, 
maar in overleg met de lokale overheid konden we de deuren 
nog wel beperkt openen. Kinderen kunnen terecht om gebruik te  
maken van de wifi voor het volgen van online onderwijs. Ook wordt 
nog huiswerkbegeleiding gegeven in kleine groepjes. 

Dankzij de hulp van de AFAS Foundation konden wij in maart 2020 
nóg een bibliotheek openen op het eiland Batam. In de wijk Taman 
Raya hebben we een leuk pand kunnen kopen en renoveren. In 1 week 
tijd bezochten ruim 300 kinderen de bibliotheek. Een groot succes! 
Helaas moesten wij na die eerste week de deuren weer sluiten. Door 
de lockdown als gevolg van corona moesten alle openbare gebouwen 
dicht. We kunnen niet wachten tot de beperkingen worden opgeheven 
en we kijken er naar uit om alle kinderen weer welkom te heten. 

De bibliotheken bieden een veilige omgeving met professionele bege-
leiding waar kinderen kunnen spelen, leren en zich ontwikkelen. Alle 
faciliteiten zijn gratis. Natuurlijk is er een mooie collectie boeken en 
leermiddelen. Ook leren de kinderen omgaan met de computer, krijgen 
ze huiswerkbegeleiding en bijles en worden er workshops, voorlichtin-
gen en andere leuke activiteiten georganiseerd. Maar bovenal kunnen 
de kinderen er spelen en gewoon kind zijn.

Slechts
€ 1000 

per maand

Het sponsorplan

school in corona-tijd 

Het sponsorplan van Child Support Indonesia is een van de langst-

lopende projecten van de stichting. Het allereerst kindje werd al in 

1987 gesteund. In de afgelopen 34 jaar hebben duizenden kinderen 

dankzij de 1-op-1 steun van nederlandse sponsor-ouders, hun school-

opleiding kunnen afronden! 

Dat wereldwijd miljoenen kinderen geen regulier onderwijs meer zou-

den kunnen volgen had niemand ooit kunnen verwachten. Toch is dat 

wat er gebeurd. Door de pandemie sloten de deuren van de scholen. 

In Nederland is het onderwijs grotendeels weer opgestart, maar in 

Indonesië krijgen de kinderen nog steeds thuisonderwijs. 


