
Jaarverslag Yasap Nederland 2007 
 
Voorzitter is Brecht Gerbrandy, penningmeester Joke Visser en secretaris Jannie Hofstee.  
De databank wordt beheerd door Anne Sinnema, Jacob Reinders verzorgt de website,  
Wybo Smids geeft z’n medewerking aan de nieuwsbrief en Gerrit Riphagen is onze      
adviseur. 
 
Er kwamen nieuwe adressen van donateurs/sponsors 
en Jacob Reinders verzorgde een nieuwe flyer voor ons. 
 
Twee  keer verscheen de nieuwsbrief, in mei en in november; naar de meeste adressen wordt  
hij via de mail verzonden.  
 
Brecht was weer op pad met lezingen bij scholen en verenigingen en kerken en hoopt dit het 
komende jaar ook te kunnen doen. 
 
Eind april stond er in de Leeuwarder Courant een mooi interview met Brecht met een 
prachtige foto van de rijstoogst door de Yasap mensen erbij. 
 
De zendingscie. Van Oppenhuizen/Uitwellingerga organiseerde op koninginnedag een 
rommelmarkt  t.b.v. Yasap, met een geweldige opbrengst als resultaat!   
De Prot. Kerk van Eerbeek is een enorme financiële steun voor Yasap evenals de 
st. Oecumenische Vieringen in Groningen en de st. Rommelmarkt te Haren.  
Impulsis, de st. ABCD, het J.J. Looyengafonds en Bouwbedrijf Kingma zijn een drijvende 
kracht en de Rabobank Foundation verblijdde ons met een fors bedrag, terwijl de studie van 
een der kleuterleidsters wordt bekostigd door het Sint Geertrudisleen, maar natuurlijk zijn we  
ál onze gulle gevers heel dankbaar! 
 
Op 18 juni 2007 vertrok Brecht naar de kinderen en Marsha in Kupang en begin december ‘07 
arriveerde ze weer in Nederland. 
Yme en Jannie Hofstee hebben hen daar in oktober bezocht en zagen met eigen ogen hóe 
mooi de nieuwe kleuterschool werd, hóe geweldig de kinderen, de staf en Marsha zijn en hóe 
goed het geld vanuit Nederland terecht komt! 
Ook ontmoetten ze mevrouw Mery Kolimon, adviseur van Yasap Kupang. 
 
Tijdens haar verblijf daar, werd Brecht geïnterviewd door Omrop Fryslân en via de radio had 
ze de kans om Yasap te promoten. 
 
Aan het begin van haar Timor tijd ging Brecht als assistent-reisleider met een groepje 
Nederlanders op pad met/voor de stichting Wederzijds, in Indonesië. Ze namen goede notie 
van ons project en verbleven een aantal dagen op het Yasap terrrein. 
 
Voor het komend seizoen hopen weer op goede contacten wederzijds en gebruiken de oude 
waardevolle woorden daarbij: Gode bevolen! 
 
Jannie Hofstee, 
secretaris. 
 
 


