
Baten en Lasten 2016 2015
Baten incidenteel € 15.011,73 € 35.637,27  
Vaste donaties € 80.712,09 € 81.969,04  
Gerichte donaties € 66.308,61 € 68.970,00
Acties derden   € 15.800,00
Donaties in natura € 51.502,00 € 58.985,00 
Overige baten € 7.879,62 € 5.409,00 
Verkopen € 27.712,22 € 22.115,61 
Mutatie winkelvoorraad € 3.842,94
Totale baten  € 252.969,21   € 288.885,92    

Kosten eigen fondsenwerving € 5.221,09- € 5.338,26-
Beschikbaar voor doelstelling € 247.748,12 € 283.547,66 
Besteed aan doelstelling in natura € 20.672,00- € 60.025,00-
Besteed aan de doelstelling € 182.660,47- € 264.053,00-
Beheer en administratie € 7.046,48- € 5.575,32-
Overschot/tekort boekjaar € 37.369,17 € 46.105,66-

Kosten eigen fondsenwerving 2,09% 1,98%

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. 

Rumah Sakit Soedarsono Darmosoewito
In Juni 2016 is het nieuwe, geheel door Child Support 
Indonesia ingerichte ziekenhuis, Rumah Sakit Soedarsono-
Darmosoewito officieel in gebruik genomen. Dit zie-
kenhuis is speciaal bedoeld voor de lokale arbeiders en 
hun gezinnen. De kosten voor de behandeling van deze 
overwegend arme gezinnen worden gedragen door de 
overheidsverzekeringen. 

De kliniek heeft 85 bedden (volwassenen) en 15 baby- en 
kinderbedden. De complete inventaris en alle equipment 
werd afgelopen jaar ingezameld door de stichting en 
met verschillende containers naar Indonesië verscheept. 
Dankzij donaties van ziekenhuizen in Nederland konden 
bedden, röntgenapparatuur, intensive care unit, complete 
tandartsenpraktijk, apparatuur voor sterilatie en twee 
geheel ingerichte operatiekamers worden gedoneerd.

Dubbel gehandicapte kinderen in Bandung
Samen met de lokale organisaties YPAB en YPWG is 
een nieuw project opgestart voor dubbelgehandicapte 
kinderen. Twee gebouwen zijn volledig gerenoveerd en 
officieel in gebruik genomen als day-care faciliteit voor 
gehandicapte kinderen uit de regio. In het centrum wor-
den kinderen met meervoudige handicap opgevangen, 
opgeleid en zij krijgen trainingen om zich zelfstandig te 
kunnen handhaven in de maatschappij.

Dialysekliniek Rumah Sakit Khusus Ginjal 
Mrs. R.A. Habibie
Nieuwe uitbreiding dialysekliniek in Bandung werd afgelo-
pen zomer officieel geopend door voormalig president B.J. 
Habibie. De kliniek is nu een officieel opleidings instituut. 
Twee verpleegkundigen en een dialyse technicus uit 
Ede hebben trainingen gegeven aan het personeel. 
Momenteel zijn er 100 dialyse plekken beschikbaar.

Stichting Child Support Indonesia

Stichting Child Support Indonesia
Stationsweg 56, 6711 PT Ede   |   0318 - 610368
www.childsupportindonesia.nl
info@childsupportindonesia.nl

IBAN NL42 INGB 0692 6065 21

Periodieke schenking
Giften aan Child Support Indonesia zijn 
aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. 
Voor giftenaftrek geldt echter een drempel en een maximum. 
Als u echter kiest voor een periodieke schenking, dan is dat 
bedrag volledig aftrekbaar.

Goed doel in uw testament         
Nadenken over uw nalatenschap en dus over de periode dat u 
er niet meer bent is geen gemakkelijk onderwerp. Maar het is 
een geruststellend idee dat u de maatschappij iets goeds kan 
nalaten door een goed doel op te nemen in uw testament. 
Omdat goede doelen organisaties, zoals wij, met het ANBI 
keur geen successierecht hoeven te betalen komt uw nala-
tenschap voor 100% bij het goede doel terecht. Onze notaris 
kan u hierbij helpen en informatie verschaffen.

Stichting Child Support Indonesia 
heeft een ANBI keurmerk.

ANBI/RSIN nummer: 808978020

Hoe kunt u helpen?

IBAN NL42 INGB 0692 6065 21

Stichting Child Support Indonesia

Stichting Child Support Indonesia ondersteunt kinderen 
in Indonesië bij het volgen van hun schoolopleiding. 
Door middel van een financieel sponsor-plan worden de 
schoolgelden, uniformen, boeken en schoolmaterialen 
gefinancierd. 

Voor slechts € 10,- per maand kunt u de (lagere) 
schoolopleiding van een kind garanderen en geeft
u een kind een kans op een betere toekomst. 
Voor € 15,- in de maand helpt u een kind 
aan een beroepsopleiding.

Elk kind verdient een KANS. Slechts
€ 1000 per maand

Op 19 augustus 
is de jaarlijkse 

Pasar Toko Neba
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Op 19 augustus 2017 organiseren Child Support Indonesia 
en Toko Neba weer de jaarlijkse Pasar Toko Neba. Dit evene-
ment trekt jaarlijks duizenden bezoekers uit heel Nederland 
en zelfs daarbuiten! Ook dit jaar belooft de Pasar weer een 
fantastisch evenement te worden met muziek, dans, lekker 
eten en natuurlijk de mooie producten van Toko Neba. 
En… de hele opbrengst gaat natuurlijk naar de 
kinderprojecten van Child Support Indonesia. 

Of winkel online via: 

www.tokoneba.nl Toko Neba
Indonesisch Handwerk

School en weeshuis Mahabbatul Haq

Het afgelopen jaar hebben wij kennis gemaakt met  Dhr Samani. 

Samani heeft in 2004 een kleine stichting opgericht met als 

doel weeskinderen en vondelingen te helpen. In het huis van 

hem en zijn vrouw wonen op dit moment 30 kinderen waarvan 

de ouders zijn overleden, de verblijfplaats onbekend is of waar-

van de ouders niet voor de kinderen kunnen zorgen. Het huisje 

is klein en de faciliteiten zijn op zijn zachtst gezegd eenvoudig, 

maar dat de kinderen liefde en een goede opvoeding krijgen is 

overal aan te merken.

Om deze, en andere kansarme kinderen, een goede opleiding te 

kunnen geven heeft Samani in 2013 een schooltje opgericht 

waar deze kinderen terecht konden. Het (toen) leegstaande 

gebouwtje mocht hij gebruiken van de plaatselijke overheid. De 

school heeft 5 lokalen. Omdat er niet genoeg ruimte is voor de 

in totaal 108 leerlingen wordt er regelmatig buiten les gegeven 

als het weer dat toelaat. Stoelen en tafels zijn nauwelijks 

aanwezig waardoor de kinderen veel les krijgen terwijl ze op de 

cementen vloer zitten. Extra faciliteiten zijn er niet. Maar, wat er 

wel is, is een team van zeer gemotiveerde leraren en leraressen 

die zich voor maar € 100,- per maand voor de volle 100% inzet-

ten om deze kinderen op te leiden.

Wij willen in 2017-2018 dit schooltje, het weeshuis/opvang-

huisje en de kinderen graag helpen. Dit willen we doen door 

het vinden van 40 sponsorouders die de schoolkosten van de 

armste kinderen op zich willen nemen. Daarnaast willen we het 

schooltje en het weeshuisje opknappen zodat ook deze kinde-

ren de schoolopleiding en faciliteiten krijgen die ze verdienen. 

Voor de renovatie hebben we al een mooie bijdrage mogen 

ontvangen van de Louisa Stichting. 

Afgelopen zomer zijn de jongens van Sweet Drie op Batam 
geweest. Sweet Drie is een jongeren-organisatie die voorlichting 
en voetbal-clinics geeft om zo het belang van beweging en een 
gezonde levenstijl voor kinderen onder de aandacht te brengen. 
Extra aandacht gaat daarbij uit naar kinderen met Diabetes. 

De jongens hebben voorlichting en trainingen gegeven in de 
kinder-gevangenis en op de gehandicapten-school op het eiland 
Batam. Ook het lokale ziekenhuis werd bezocht waarbij de artsen 
kennis maakten met de moderne behandeltechnieken voor 
Diabetes in Nederland. 

Sweet Drie - bewegen, 
sport en diabetes

STOP!  Kind-huwelijken 
in Indonesië
Vijf procent van de meisjes in Indonesië is getrouwd voor 
het 15e levensjaar. Van alle meisjes onder de 18 jaar is dat 
zelfs 25%. Kind-huwelijken hebben grote gevolgen voor 
meisjes op het gebied van onderwijs, armoede, ongelijkheid 
en gezondheid. Ook lopen meisjes die op jongere leeftijd zjin 
getrouwd een veel groter risico om het slachtoffer te worden 
van (huiselijk) geweld. 

Om het aantal kind-huwelijken terug te dringen is Child Support 
Indonesia, met steun van Soroptimisten Club Ede, gestart met 
het project: STOP kind-huwelijken in Indonesië. 
Het afgelopen jaar zijn al veel trainingen en voorlichtingen 
gegeven aan kinderen, slachtoffers en professionals. 

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 
ontwikkeling van een kind EN van een samenleving. Een kind dat 
goed onderwijs volgt, creëert kansen voor de toekomst en krijgt 
kennis en vaardigheden die kunnen worden doorgegeven aan 
volgende generaties. 

Naast het Sponsorplan voor Schoolkinderen ondersteunt CSI nog 
veel meer onderwijsgerelateerde projecten. In Klaten (Java) en op 
Batam heeft de stichting gratis bibliotheken opgericht waar de 
kinderen terecht kunnen voor computerlessen, huiswerkbege-
leiding, voorlichtingen en tal van sport- en spelactiviteiten. Ook 
begeleiden de sociaal werkers kinderen die slachtoffer zijn gewor-
den van misbruik. Dit kan seksueel misbruik zijn, maar ook slacht-
offers van (huiselijk) geweld, trafficking, kind-huwelijken en andere 
situaties waarbij kinderen slachtoffer zijn geworden van onrecht. 

Daarnaast zijn de sociaal werkers actief in de kindergevangenis 
op het eiland Batam. Hier wordt begeleiding, training en onder-
wijs gegeven aan de minderjarige bewoners. Sinds 2016 zijn alle 
kinderen die in aanraking komen met de wet ondergebracht in 
een apart gebouw. Hier hebben wij jarenlang voor gestreden 
en wij zijn hier dan natuurlijk ook erg blij mee! 

In 1986 vertrok toenmalig huisarts Jan van den Berg voor de 
eerste maal naar Indonesië. Getroffen door het leed en de 
armoede besloot hij toen dat hij iets wilde doen en in 1987 
werd gestart met het eerste project: de bouw van een zieken-
huis voor de armen. Dit werd al gauw gevolgd door de bouw 
van een dorp voor zeenomaden en in de jaren daarna volgden 
vele andere medisch gerelateerde en humanitaire projecten 
waarbij steeds meer de nadruk kwam te liggen op projecten 
om de rechten van kinderen te waarborgen.

Dit betekent dat wij nu, in 2017, een jubileumjaar vieren; 
30 jaar projecten in Indonesië. Iets om bij stil te staan!

In deze nieuwsbrief geven wij u informatie over de meest 
recente ontwikkelingen. Voor een volledig overzicht van 
alle projecten kunt u terecht op onze website: 
www.childsupportindonesia.nl

30 jaar projecten 
in Indonesië
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