Jaarverslag Yasap 2008
Veel goede dingen te melden over het afgelopen jaar!
*Vanaf 1 januari 2008 is Stef Riwu fulltime projectmanager van Yasap Kupang; een man die
samen met zijn a.s. vrouw Deby hart voor de zaak “solidair me vrouwen en kinderen” heeft.
*Ook een nieuwe website van Yasap aan het begin van het jaar, gemaakt door Jacob Reinders.
*Vier keer vergaderde het Yasap bestuur, in februari, in mei, in juli en in december.
*Er kwam twee keer een nieuwsbrief uit, in april en in oktober. Vanaf oktober 2008 gaan ze
per “port betaald” naar de geadresseerden.
*Yasap Nederland kreeg contact met Worldschool en Brecht legde een aantal
V.W.O.leerlingen die hieraan meedoen een opdracht voor, waar Yasap Kupang vruchten van
kan plukken, maar helaas is de samenwerking (nog) niet optimaal.
*Brecht kreeg contact tijdens een Impulsus dag met dhr. Jan van den Berg uit Ede, die samen
met zijn vrouw Toko Nebo runt in Ede. Zij voeren producten uit Bali en andere Indonesische
eilanden in en verkopen ze hier. We kochten twee keer dit jaar producten uit hun winkel om
weer te vérkopen op bijv. de Kerkendag in Sneek, tijdens spreekbeurten van Brecht en in het
“winkeltje” bij Jannie thuis.
*Sponsoren en donateurs steunden ons financieel, ook kwam er geld binnen door
kerkcollectes en bijdragen van zendingscommissies.
*Verschillende grote fondsen zijn een geweldige financiële bron voor Yasap . De helft van de
kosten voor de HIV/aids voorlichtingscampagne in Kupang en omstreken kan hiermee zeker
worden bekostigd.
Hoe dit gebeuren verloopt, kon Brecht getuige van zijn tijdens *haar bezoek aan NoelbakiKupang van begin augustus tot begin oktober 2008.
*De nieuwe school is nu helemaal klaar, evenals het volleybalveld en beide worden volop
gebruikt! Voor meer informatie hierover: zie de nieuwsbrieven en de website www.yasap.nl
*Veel belangstelling voor Yasap op West Timor: bezoekers waren Gerrit Riphagen en
echtgenote, Kees en Marijke Romkema, Henk Oostra en Willem Bax en daarnaast nog een
aantal cursisten die een seminar o.l.v. Henk Oostra volgden over godsdienstonderwijs en de
Kijkbijbel van Kees de Kort.
*Het financieel eindsaldo 2008 is ruim € 78.500,=
*Enige veranderingen voor het komende jaar: De medewerkers van Jacob Reinders en Wybo
Smids zijn gestopt, mevr. Alie Mulder is de nieuwe webmaster en voor de layout van de
nieuwsbrieven zorgt nu dhr. Ton Plomp.
Jannie Hofstee wordt opgevolgd als secretaris door Willy Deinum en Aafke Jansma neemt de
plaats van Joke Visser over als penningmeester.
Anne Sinnema blijft als beheerder van de databank en Gerrit Riphagen blijft adviseur van
Yasap Nederland.
We wensen voor 2009 voor de kinderen, de leiding, bestuur hier én daar: Veel Heil en Zegen
Jannie Hofstee.

