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Inleiding 
 
 
De metafoor van de 3 stenen waarop men kookt op West – Timor wordt nog steeds gebruikt om de 
doelen die YASAP nastreeft te vertalen in de 3 pijlers: onderwijs, gezondheidszorg en economische 
ontwikkeling. Deze structuur komt terug in onze  flyer en ook op de website.  
Na een bestuursvergadering op West-Timor door YASAP-Kupang halverwege 2010 werd ervoor 
gekozen om nog wel de 3 pijlers te gebruiken, maar dan de onderwerpen voorlopig te beperken tot 
kinderen, vrouwen en  onderwijs. Reden hiervoor is, dat een en ander nog te overzien moet zijn voor 
de medewerkers en het bestuur  van YASAP Kupang.  
Ook werd afgesproken dat YASAP Kupang steeds zelfstandiger moet gaat worden.  
 
In  2010  bleef de  samenstelling van het bestuur hetzelfde als in 2009.  Brecht Gerbrandy als 
voorzitter, Willy Deinum als secretaris, Aafke  Jansma als penningmeester,  Alie Mulder als 
webmaster en Anne Sinnema als beheerder van de databank. Gerrit Riphagen en Mery Kolimon zijn 
nog steeds adviseurs van YASAP. Dr. Nico Schulte Nordholt was lid van het aanbevelingscomité. 
Willem Bax assisteerde bij het fondsenwerven. Per 01 januari 2011 werd Willem Bax voorzitter en 
kreeg Brecht Gerbrandy de functie van vrijwilliger en contactpersoon van YASAP. 
 

De Public Relations in gang gezet in 2009 werd in 2010 gecontinueerd. Alie Mulder blijft 

bezig de website  te verbeteren ze  probeert vaak nieuwe ideeën uit. Ook werden in 2010 weer 

twee nieuwsbrieven verstuurd.  
 
De vrijwilligers die in 2009 voor YASAP Kupang gingen werken vertrokken dit jaar weer. Rianne 
Jansma vertrok eind april en Linda Waanders ging in juni weer terug naar Nederland.  
 
Ook in 2010 maakten meerdere sponsors het mogelijk, dat er ongeveer 24 kinderen opgevangen 
konden worden in het kindertehuis. Mede dankzij hen genieten alle kinderen onderwijs en functioneert 
de kleuterschool voor  de dorpskinderen uit de omgeving. De verschillende  publieksacties zorgen 
voor aanvullende inkomsten voor YASAP Kupang om daar waar nodig extra uitgaven mee te 
bekostigen. Sponsors weten steeds beter de weg te vinden op de website en maken  al vaker gebruik  
van het gedownloade formulier om zich als sponsor van YASAP aan te melden.   
 
Begin mei was het dan zover, 5 vrouwen, waaronder Brecht brachten een bezoek aan West-Timor en 
aan YASAP Kupang. We waren allemaal diep onder de indruk van het prachtige kindertehuis, met 
school en natuurlijk ook van alle kinderen en medewerkers van YASAP.  
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Hoofdstuk 1. Public Relations 
 

1.1 Website 

 
Ook in 2010 werd veel aandacht besteed aan de vormgeving van de website.  Daar waar nodig kreeg 
informatie een andere plek. Het doel was en is een website te maken, die toegankelijk en 
overzichtelijk is, waarbij de informatie die men nodig heeft zo gemakkelijk mogelijk te vinden is. De  
gegeven informatie wordt op  veel manieren naar voren gebracht, zodat  men een compleet beeld 
krijgt van de activiteiten van YASAP.  Ondertussen staat er al heel veel informatie op de website, 
zoals nieuwsbrieven van de vrijwilligers, veel tekeningen en brieven van kinderen van het kindertehuis 
en van kinderen uit Nederland, die met de Indonesische kinderen schrijven.  Informatie over de 
stichting YASAP, kinderen van het kindertehuis  met foto’s.. De webmaster blijft steeds zoeken hoe ze 
de website iedere keer opnieuw nog beter en duidelijker kan maken.  Ten gevolge van  nieuwe 
inzichten, worden er geregeld veranderingen aangebracht.  

1.2 Nieuwsbrieven  

In maart en november 2010  kwam er een nieuwsbrief uit.  

1.3 Publieksacties 

Aan het eind van dit verslag geven wij  een overzicht van de vele activiteiten waar Brecht  Gerbrandy 
bij betrokken was. 
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Hoofdstuk 2. YASAP Kupang  
 

2.1. YASAP Kupang algemeen 
              

Het afgelopen jaar hebben zich verschillende ontwikkelingen voorgedaan, zowel bij Yasap op Timor 
als ook bij Yasap Nederland. Vanaf het oprichtingsjaar 2003 van Yasap op Timor tot 2010 heeft 
YASAP zich vooral beziggehouden met haar kernprogramma: Kindertehuis, Kleuterschool en 
Vrouwenwerk. Daarnaast zijn er korte lopende projecten geweest (HIV/Aids) en een lange termijn 
project  (op landbouwgebied) om eigen inkomsten te genereren. 
 
In 2010 is er een grondige bezinning geweest over de toekomst van YASAP. 
De kernprogramma’s van YASAP voor kinderen en vrouwen blijven de hoofdtaken van de 
werkzaamheden van YASAP.  
Over inhoud en programma’s in kindertehuizen organiseert de Indonesische overheid  regelmatig 
workshops, waar Stef Riwu ook altijd aan deelneemt. De nieuwe wetgeving ten aanzien van 
kindertehuizen vereist een registratie en voorschriften over een bestuursstructuur. Doel is om de 
kwaliteit van de begeleiding van kinderen te verbeteren.  
Wie aan de voorschriften voldoet kan subsidie krijgen voor  bijvoorbeeld bijlessen in het kindertehuis. 
Zo heeft YASAP een  Engelse docent aangetrokken die de kinderen en de staf 3x per week een uur 
Engelse les  geeft. 
 
Het bestuur van  YASAP Kupang wordt volledig verantwoordelijk voor de acties  die zij willen doen. 
YASAP Nederland heeft gesteld dat YASAP Kupang in 2015  als zelfstandige organisatie verder moet 
gaan. Tot dat moment moet er van alles opgezet worden in Kupang om de kwaliteit zodanig te 
verbeteren dat de Indonesische regering en bevolking zich hoe langer hoe meer achter de 
doelstellingen van YASAP gaan scharen. Voor het zelfstandig worden van YASAP zal het nodig zijn 
dat zij zelf meer inkomsten gaan genereren, en contacten leggen met vrijwilligers die ondersteuning 
kunnen bieden bij dierverzorging, landbouw, microkrediet, home industry om  zo volledige erkenning 
te kunnen  krijgen. 
 

2.2. Vrouwenwerk  

Het vrouwenwerk is een programmaonderdeel van YASAP.  

Ondersteuning van YASAP aan vrouwen is  nodig om hen  te leren hoe zij economisch meer 
zelfstandig kunnen worden. Dit economisch bewustzijn moet worden ontwikkeld zodat zij met het 
bijhouden van een kasboek weten wat de kosten en de baten van hun inspanningen zijn. Bijna iedere 
vrouw op Timor kan weven. Weven is het bekendste cultuur verschijnsel op Timor. Deze sterke kant 
van Timorese vrouwen heeft YASAP altijd als de belangrijkste ingang voor het vrouwenwerk gezien.   

In januari 2010 kwam  een groepje vrouwen vragen of ze financiële hulp en begeleiding van YASAP 
konden krijgen om hen op economisch terrein (varkens fokken) verder te helpen. Zo'n verzoek is mooi 
omdat YASAP dan kan bewijzen dat zij als organisatie de deskundigheid in huis heeft op dit gebied. 
Dat betekent dus in de praktijk varkens zo houden dat je er in zo weinig mogelijk tijd een zo groot 
mogelijk rendement uit haalt.  Dat is nu een grote uitdaging voor zowel de  vrouwen als voor de staf 
van YASAP. Ook op het terrein van YASAP zelf gaan ze nu bijhouden wat een varken kost en wat het 
oplevert. Dit is ook voor de kinderen van  het kindertehuis leerzaam. 

Hetzelfde kosten en baten principe geldt  voor alle werkzaamheden en wordt een belangrijk onderdeel 
van het vrouwenwerk. De vrouwen moeten zich bewust worden dat zij GELD kunnen verdienen met 
de werkzaamheden die ze nu al vaak dagelijks doen. Vaak hebben ze geen idee dat ze dit werk ook 
efficiënter, goedkoper etc. kunnen doen en dat het ook een welkome aanvulling op hun 
gezinsinkomen kan betekenen.          
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YASAP is de uitdaging aangegaan en zo kunnen zij en de vrouwen leren wat een boekhouding voor 
voordelen biedt.  Een grote uitdaging voor de staf van YASAP omdat zij heel gedisciplineerd moeten 
werken om een goed overzicht te krijgen van de gemaakte kosten, mensuren en de uiteindelijke baten 
en/of verlies. 
 

2.3. Kindertehuis en kleuterschool 

 
In 2010 waren er in het kinderhuis 21 kinderen opgenomen, 10 jongens en 11 meisjes. Vanaf het 
begin in 2002 heeft het tehuis nu plaats geboden aan 234 kinderen. 
 
Vanaf het begin van het oprichten van de  kleuterschool waren in 2010 het grootste aantal leerlingen 
(38). Er is een klas voor 3/4 jarigen en een voor 5/6 jarigen. Per klas zijn er twee leerkrachten. Bij de 
keuze van de leiding is gekozen voor mensen met een vertrouwensbasis in het dorp, zodat de school 
vanaf het begin deel kon gaan uitmaken van de dorpsgemeenschap. De leerkrachten volgen een 
opleiding, maar voorlopig wordt gewerkt met onbevoegde leerkrachten, waardoor YASAP Kupang   
nog niet in aanmerking komt voor een volledige subsidie. 
 
Nieuw speelgoed voor de kleuterschool en het kindertehuis, o.a. lego, puzzels twister. 
Spelletjes doen is iets wat je kinderen op Timor niet vaak ziet doen en zeker is dat je educatief 
speelgoed niet kunt vinden bij de dorpskinderen thuis op Timor. Veel van dit speelgoed is niet eens te 
koop op Timor! en moet ingevoerd worden vanuit Bali. Vandaar dat de kinderen er zo buitengewoon 
van genieten!  
 
Waar alle kinderen, zowel van het kindertehuis alsook van de kleuterschool,  enorm blij mee zijn  is  
het grote speelhuis dat op het terrein is gebouwd. Aan de hand van foto’s welke Linda (vrijwilliger) had 
meegebracht als voorbeeld, werd dit speelhuis gebouwd. Het kon worden betaald van het geld dat 
bijeengebracht werd door de sponsorloop van de kinderen van de Boerhaveschool, waarvan juf Laura 
persoonlijk de cheque in Noelbaki kwam overhandigen.  
 
Op het terrein van YASAP werd in oktober een volleybaltoernooi gehouden. Naast teams uit de 
omringende dorpen had YASAP  ook een eigen team.             
       

Onderwijs   
Onderwijs als vast programma onderdeel bij YASAP krijgt bij elke leeractiviteit steeds speciale 
aandacht.  Alle kinderen van het kindertehuis zitten op school, van kleuterschool t/m voortgezet 
onderwijs. In het kindertehuis krijgen zij huiswerkbegeleiding en Informeel onderwijs: allerlei praktische 
zaken leren door zelf te doen en met begeleiding van de staf in het kindertehuis. Gedurende de 
periode dat Rianne als vrijwilliger voor YASAP werkte heeft ze bijles gegeven in het Engels, 
computergebruik, het gebruik van internet en begeleiding gegeven bij het huiswerk.  Daarnaast 
ondernam ze ook diverse activiteiten met de kinderen, o.a. op het gebied van sport en spel en creatief 
bezig zijn.  
 
Briefwisselingen 
Kinderen van het kindertehuis vinden het leuk om met Nederlandse kinderen te schrijven en verhalen 
uit te wisselen. Zij krijgen weer brieven terug van kinderen uit Nederland. Er is ook een briefwisseling 
van Sara in het Engels met de vrouw van een van onze sponsors uit Amerika  
 
Speciale zorg voor de zieke kinderen 
Het kindertehuis heeft in 2010 veel zorg besteed aan Frengki en  Esni; beide kinderen hebben 
epilepsie.  Naast onderzoek (Frengki moest naar een ziekenhuis op Bali voor onderzoek en 
behandeling) krijgen ze beide medicijnen. De behandeling slaat goed aan bij Frengki. 
 
Koor 
Het kindertehuis heeft een eigen koor. Ze oefenen meerdere keren per week onder begeleiding van 
een dirigent. Ze treden geregeld op tijdens een kerkdienst. 
 
Uitstapjes  
Met de kinderen naar het strand en de zee gaan is een feest.  Ze vinden dit geweldig en duiken zo met kleren en 
al het water in. Dat gaat anders dan wij gewend zijn… Mooi om te zien hoeveel plezier ze dan hebben. De groep 
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vrouwen uit Nederland nam een koffer vol met zwembroeken en badpakjes mee voor alle kinderen.  
 

 
 

2.4. Benu landbouw   

 
Met steun van de Eureko Achmea Foundation kon in  2009 een stuk landbouwgrond in Benu worden 
aangekocht om Yasap aan eigen inkomsten te helpen. Inmiddels heeft YASAP Kupang  2/3 van de 
eigendomsrechten van dit terrein  in haar bezit. Het resterende 1/3 deel moet nog officieel worden 
opgemeten door de Indonesische Dienst voor het Kadaster, maar de bureaucratische molens in 
Indonesië draaien langzaam. Tot dusverre zijn de grenzen van dat deel van de grond alleen 
vastgelegd in het Adat- gewoonterecht.  
Ondertussen zijn er ook gesprekken gevoerd met het regionale bestuur over de verdere ontwikkeling 
van het gebied. Tot nu toe is het volgende gerealiseerd: het afschermen van het terrein voor loslopend 
vee, het inplanten van het gebied met hulp van de dorpsbewoners en het bouwen van een 
onderkomen voor de beheerder. De eerste oogst van bananen is in oktober ten goede gekomen aan 
het kinderhuis.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                   
2.5. Project HIV/Aids 

 
Doordat verschillende activiteiten in dit project door de staf  van Yasap zelf konden worden uitgevoerd 
en niet hoefden te worden uitbesteed aan een partnerorganisatie zijn de kosten van dit project lager 
uitgevallen dan oorspronkelijk begroot. Met de subsidiegever,het ontwikkelingsfonds  Impulsis,  wordt  
overlegd hoe het resterende bedrag kan worden ingezet voor de follow-up.   

2.6. Vrijwilligers   

 
In 2009 kwamen 3 vrijwilligers bij YASAP werken. Rianne Jansma kwam in mei 2009, bleef bijna een 
jaar en verliet Timor eind april 2010.  Ze heeft veel voor de kinderen betekend. Zelf heeft ze deze 
periode als indrukwekkend ervaren. Linda Waanders kwam eind oktober 2009 en vertrok in juni 2010. 
Zij heeft zich met name gericht op de organisatie YASAP en op de structuur hiervan. Ook  coachte ze 
Stef de manager bij zijn werkzaamheden.   
 

2.7 Bestuur Nederland op bezoek bij YASAP Kupang 

Begin mei bezochten 5 vrouwen, waaronder de webmaster en 2 bestuursleden YASAP Kupang. Ze 
vonden de locatie van YASAP aan de rand van het dorp Noelbaki op West-Timor een eldorado: de 
grote tuin, die overgaat in de sawa's, een prachtig kindertehuis, een mooie kleuterschool,  een groot 
buitenspeeltoestel en een groot gastenverblijf. Indrukwekkend wat er sinds 2003  is opgebouwd. Door 
het werk van YASAP krijgen kinderen, vrouwen, en ook mannen kansen voor een betere toekomst. De 
kinderen bij Yasap zijn  bevoorrecht: Ze krijgen eten, onderwijs en een goede verzorging. Dat is niet 
vanzelfsprekend voor kinderen in Indonesië.   Allerlei extra’s, leuke en gezellige dingen gebeuren ook 
bij YASAP: een koor voor de kinderen, volleybal, knutselen, computeren en er is speelgoed.  De 
kinderen hebben ook veel taken in en om het kindertehuis: in de tuin de groenten verzorgen en de 
kippen en varkens voeren. Volop meewerken op het rijstveld. Taken bij het eten koken.  De kinderen 
vinden dit heel vanzelfsprekend. 

2.8 Toenadering overheid Indonesië tot YASAP Kupang 

In oktober 2010 kwam vanuit Jakarta aan de NTT provincie en YASAP-Kupang  "Een bezoek om het 
sociale programma van de regering te promoten in geïsoleerde adat gemeenschappen (Komunitas 
Adat Terpencil)". Bij dit bezoek is YASAP uitgekozen om een Kindertehuis in ontwikkeling als 
voorbeeld te laten zien.  In Timor wordt dit beschouwd als  een grote eer en erkenning voor YASAP.  
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Er zijn adviezen gegeven voor de professionalisering van de administratie; daarbij werd ook  gewezen 
op noodzakelijke statutaire wijzigingen om ten volle te kunnen profiteren van overheidssteun. Verder is 
er door het ministerie van sociale zaken toegezegd YASAP te vermelden op haar landelijke website. 
Verder krijgt YASAP met ingang van 2011 een sociale medewerker toegewezen om genoemde 
verbeteringen te helpen realiseren. Het ministerie betaalt de salariskosten voor deze persoon. 
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