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Inleiding
Het jaar 2011 is gekenmerkt geweest door een belangrijke structuurverandering van het bestuur bij
YASAP-Kupang. Deze wijziging werd in Indonesië van overheidswege opgelegd omdat er tijdens het
Soeharto tijdperk nooit betrouwbare juridisch wetgeving rond “Stichtingen” is geweest. Voor YASAP
kwam deze verplichting niet op een ongeschikt moment omdat Stef Riwu en zijn vrouw Debby
respectievelijk voorzitter en secretaris van YASAP waren terwijl zij ook beiden als stafleden bij Yasap
in dienst zijn. Deze situatie is wettelijk natuurlijk niet juist maar was na een bestuurscrisis destijds en
een sterfgeval binnen het bestuur als interim bestuur een goede tijdelijke oplossing.
Het hele jaar 2011 is aan de voorbereiding van deze structuurwijziging gespendeerd. Veel tijd is
besteedt aan het vinden van geschikte mensen, gewenste en/of verplichte aantal bestuursleden,
voorbereiding van huishoudelijk reglement, overleg met notarissen, externe adviseurs, consequenties
overdracht eigendomsrechten, doelstelling enz.
Ook in Nederland vonden wijzigingen plaats in het bestuur.
Voor de “Public Relation” worden jaarlijkse twee nieuwsbrieven geschreven en naar sponsoren en
andere geïnteresseerden in het werk van YASAP gestuurd. In oktober 2011 is er over gestapt van
gedrukte nieuwsbrieven naar een digitale nieuwsbrief per e-mail. Waardoor het databank beheer nu
ook via digitale distributie lijsten wordt bijgehouden. Hierdoor konden we in goede verstandhouding
afscheid nemen van dhr. Anne Sinnema, die in voorgaande jaren de databank beheerde en voor de
verzending van de nieuwsbrieven per post zorgde.
De website www.yasap.nl werd steeds bijgehouden en er werd een blog aan toegevoegd
blog.yasap.nl.

In de maanden november en december heeft het jaarlijkse bezoek van Brecht Gerbrandy, als
waarnemer van het bestuur in Nederland, aan YASAP-Kupang plaats gevonden. Haar voornaamste
taak was de structuurverandering van het bestuur bij YASAP-Kupang te bekrachtigen. Brecht als
oprichter en eigenaar van de grond en gebouwen moest het overdragen van eigendomsrechten met
haar handtekening bekrachtigen. Verder heeft zij als waarnemer en voorzitter van het bestuur van
Yasap Nederland de dagelijkse gang van zaken in het kindertehuis, op de kleuterschool op kwaliteit
kunnen beoordelen. En daar waar nodig praktische adviezen gegeven. Ook zijn er contacten gelegd
met Evenhuis Scholarship Foundation in Banyuwangi (Oost-Java) voor samenwerking met Yasap op
het gebied van educatie voor de kinderen van het kindertehuis.
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Hoofdstuk 1. YASAP Nederland

1.1 Bestuur YASAP Nederland
In 2011 veranderde de samenstelling van het bestuur YASAP Nederland enkele malen. Per 01 januari
werd Willem Bax voorzitter, Brecht Gerbrandy kreeg de functie van vrijwilliger /contactpersoon. Willy
Deinum bleef secretaris, Aafke Jansma bleef penningmeester tot halverwege 2011 en Alie Mulder
bleef webmaster. In de zomer van 2011 werd Willem Bax ernstig ziek, in september overleed hij. In
het najaar van 2011 werden de bestuursfuncties als volgt verdeeld: Brecht Gerbrandy werd weer
voorzitter, Willy Deinum bleef secretaris en Johan van der Mark werd penningmeester.
1.2 Beleidsplan YASAP Nederland (Stichting Vrienden Solidair met kinderen en vrouwen op West-Timor)
Het bestuur YASAP Nederland schreef een beleidsplan, om de ANBI (algemeen nut beogende
instelling) status te verkrijgen.
Beleidsplan Yasap-Nederland Doelstellingen en het actuele beleid
De stichting heeft ten doel het financieel en anderszins ondersteunen van de in Noelbaki-Kupang, West Timor, gevestigde
partnerstichting Yasap, welke ten doel heeft een situatie te creëren voor kinderen en vrouwen, waarbinnen zij zich kunnen
ontplooien binnen het gezin, op school en in de samenleving.
Het beleid is gericht op het ontwikkelen van drie pijlers:
1.
2.
3.

Het ondersteunen van een kindertehuis voor 24 kinderen (educatie, gezondheidszorg, praktische
vaardigheden (tuin, dierverzorging, computerlessen, zang en sport)
Het runnen van een kleuterschool voor kinderen uit de omgeving (educatie)
Het helpen van vrouwen eigen middelen van bestaan te genereren ( kleinschalige economische
stimulering)

De werkzaamheden van de instelling




De Nederlandse stichting werft fondsen om het werk in Indonesië te ondersteunen.
Het beleid t.a.v. het werk in Indonesië wordt bepaald in onderling overleg tussen de beide partners, waarbij wij
steeds meer eigen verantwoordelijkheid van de partner in Noelbaki-Kupang verlangen.

De wijze waarop de instelling de fondsen werft






Door donateurs te werven
Door bemiddeling voor projecten bij medefinancieringsorganisaties van verdubbelingsfondsen bv. Impulsis,
NCDO, Cordaid
Door kleinere fondsen te interesseren voor het financieren van het ontbrekende deel van het verdubbelingsbedrag
Publieksacties bij kerken, Rotary, zomer– en Kerstmarkten ed.

De wijze waarop de instelling fondsen en vermogen beheert




Lopende Rabobank rekening
Het kapitaal staat vast op een Rabobank spaarrekening

De wijze waarop de instelling fondsen en vermogen besteedt




2x per jaar wordt een vast bedrag voor lopende kosten van de drie pijlers overgemaakt naar Indonesië
Bij extra projecten worden tussentijds de vastgestelde subsidiefondsen overgemaakt
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1.3 Sponsoren
Achmea
Met steun van de Eureko Achmea Foundation kon in 2009 een stuk landbouwgrond in Benu op WestTimor worden aangekocht om YASAP Kupang aan eigen inkomsten te helpen. Hoewel de procedure
m.b.t. de eigendomsrechten nog loopt op West-Timor, heeft Achmea te kennen gegeven over
voldoende gegevens te beschikken, waaruit blijkt, dat Stichting YASAP aan alle voorwaarden heeft
voldaan. Het volledige subsidie bedrag behoort toe aan de stichting,

Impulsis
In 2011 is er meerdere keren contact geweest met Impulsis, zowel telefonisch alsook schriftelijk. Tot
nu toe heeft Impulsis nog geen besluit kunnen nemen of het resterend subsidiebedrag door YASAP
Kupang voor een follow-up of voor andere doeleinden gebruikt kunnen worden. Vanwege
bezuinigingen van o.a. onze regering verleent Impulsis vanaf 2011 geen subsidie meer aan
gezondheidszorgprojecten in Indonesië. Op dit moment is het voor YASAP niet mogelijk om op het
gebied van gezondheidszorg nieuwe projecten op te richten, waarvoor het nog resterend subsidie
bedrag gebruikt zou kunnen worden. Doordat in het verleden verschillende activiteiten in het Hiv-aids
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 toen lager uitgevallen dan oorspronkelijk
begroot was.

1.4 Contacten met andere partners
Wereldkinderen
Naar aanleiding van contacten van Brecht met medewerkers van Wereldkinderen werd begin februari
een overleg geregeld. Wereldkinderen heeft een project op West-Timor lopen en had aangegeven dat
hun doel is om zich de komende 5 jaar terug te trekken uit Indonesië. Zij hebben nog geld beschikbaar
wat zij graag aan een gezondheidszorg project op West-Timor willen besteden. Het overleg heeft tot
doel: te onderzoeken of Wereldkinderen hun geld willen besteden aan YASAP Kupang. Tijdens het
overleg blijkt, dat zij op dit moment geen geld in YASAP Kupang willen steken, er is wel een plan voor
individuele kinderen voorwat betreft gezondheidszorg, maar er is geen vastomlijnd duidelijk plan of en
hoe YASAP Kupang op grotere schaal gezondheidszorg kan en wil vorm geven. Ook wordt
aangegeven, dat men nadrukkelijk niet geld wil geven voor individuele kinderen. Men geeft wel aan,
dat wanneer we concrete plannen hebben, we opnieuw contact met Wereldkinderen kunnen
opnemen.
Evenhuis Scholarship Foundation
Vanaf september 2011 heeft YASAP Nederland contact met de stichting Evenhuis Scholarship
Foundation (E.S.F). Deze stichting steunt arme kinderen met een IQ van 120 of hoger met hun studie
op Oost Java in Malang. Als stichting YASAP willen we de kinderen, van YASAP Kupang, waar zij een
hoog IQ hebben ook graag beter onderwijs bieden. De situatie op West-Timor is nu zo, dat kinderen
met een arme achtergrond (de kinderen van het kindertehuis) vaak niet toegelaten worden op de
sporadisch aanwezige betere scholen. Goed onderwijs is hiermee voor hen op West-Timor niet
mogelijk. Daarom zijn wij verheugd, dat stichting E.S.F. ook kinderen van YASAP Kupang wil toelaten
tot deze betere scholen op Java. Voorwaarde is dat de kinderen eerst testen afleggen.
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Hoofdstuk 2. Public Relations
2.1. Website
Ook in 2011 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. Ook staat op de website van YASAP een blog, “blog.yasap.nl “ het
doel is o.a. om interacties tussen belangstellenden van YASAP te stimuleren, ook wordt de website
van YASAP hierdoor ontlast. Ook andere sociale media zoals facebook etc. worden gebruikt om
anderen te interesseren voor de stichting.

1.2 Nieuwsbrieven
In maart en oktober 2011 kwam een nieuwsbrief uit. Vanaf oktober werd de nieuwsbrief via email
verstuurd. Besloten werd om de nieuwsbrief nog per post te versturen naar die sponsoren, die niet in
het bezit zijn van een mailadres.

3 Publieksacties
Aan het eind van dit verslag geven wij een overzicht van de vele activiteiten waar Brecht Gerbrandy bij
betrokken was.

Publieksacties 2011

Maart

3 x Collecte Oecumenische Vieringen
Groningen. Met verkoop Timorese e.a.
Indonesische home made artikelen +
Indonesische hapjes

Willy, Alie, Linda, Brecht

April

Grand Champ Zwitserland paascollecte
Lezing Soroptimisten Haren

Brecht
Brecht

Juni

Verantwoording Achmea afgerond.
ANBI controle + erkenning

Willem en Brecht
Willem en Brecht

September

PCOB lezing Workum

Brecht

Oktober

Rabobank doneert 2 computers

Brecht
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Hoofdstuk 3. YASAP Kupang
3.1 YASAP Kupang algemeen
In 2010 werd afgesproken, dat YASAP Kupang in 2015 onafhankelijk zou moeten kunnen
functioneren van YASAP-Nederland. Hierover hebben beide besturen in 2011 veel gesproken,
gemaild, gebeld, brieven geschreven. Uiteindelijk werd het YASAP Nederland duidelijk dat de praktijk
weerbarstiger was dan aanvankelijk werd gedacht. YASAP Kupang gaf aan het niet haalbaar te
achten om in 2015 zelfstandig verder te kunnen. Het bestuur YASAP Nederland besloot haar
standpunt m.b.t. onafhankelijk zijn van YASAP Kupang in 2015 te herzien Wel werd besloten om
zolang YASAP Nederland financiële steun biedt aan West-Timor zij bepaalt onder welke
randvoorwaarden YASAP Kupang de verschillende activiteiten gaat uitvoeren.

3.2 YASAP Kupang bestuur
Zoals alle stichtingen in Indonesië moest ook YASAP Kupang de statuten aanpassen en zich als
stichting opnieuw laten registreren. In 2011 is veel aandacht van YASAP Kupang gegaan naar het
vormen van een nieuw bestuur. Aanvankelijk werd gedacht dat er veel bestuursleden zouden moeten
zijn. Uiteindelijk werd gekozen voor een kleiner bestuur, met een gedeelde adviseursfunctie voor
Drs. B. Gerbrandy en Dr. M.Y.Kolimon. Als buitenlander mag je alleen toetreden tot het bestuur als
adviseur. Deze functie geeft o.a. bevoegdheden m.b.t. het beoordelen van het functioneren van het
dagelijks bestuur van YASAP Kupang. Voor de overdracht van de eigendomsrechten moest B.
Gerbrandy ook haar handtekening plaatsen. Het bestuur YASAP Kupang heeft uitgesproken wel
degelijk te willen streven naar financiële onafhankelijkheid van YASAP Nederland. Vanaf 01-01-2012
is de nieuwe structuur een feit. Dit is een grote stap voorwaarts en zal het overleg met iedere
organisatie / instantie vergemakkelijken in Indonesië.

3.3 Kindertehuis
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. Kinderen krijgen
computerles en ze krijgen bijles in Engels. Op West-Timor zijn de kansen voor kinderen uit het
kindertehuis op goed onderwijs kleiner dan voor kinderen uit rijkere milieus. De betere scholen zijn
voor hen niet bereikbaar. Sinds we contacten hebben gelegd met de stichting E.S.F (Evenhuis
Scholarship Foundation) hebben in december 6 kinderen een test afgelegd om in aanmerking te
komen voor onderwijs op scholen in Oost-Java. Inmiddels is bekend, dat 4 kinderen zijn toegelaten tot
deze scholen. Zij kunnen vanaf de zomer 2012 verhuizen naar Oost-Java om daar onderwijs op
betere scholen te gaan volgen.
Werken op de sawa’s en in de tuin
Het terrein rond het huis en het kindertehuis is voor een ongeveer 10 are in gebruik als sawa grond
om er rijst te planten. De overige 25 are bestaat uit licht glooiende grond waar veel stenen in
voorkomen. Er is tracering aangelegd zodat de vruchtbare bovenlaag niet wegspoelt. Hier staan
fruitbomen (mango’s, bananen, papaja’s).Ook zijn er stukken grond speciaal bestemd voor groenten
beddingen voor de dagelijkse groente voorziening. Het doel met de eigen tuin is deze zo productief
mogelijk te maken zodat het een voorbeeld tuin kan worden. Daarvoor zijn enkele tientallen vierkante
meters aan de sawa grond toegevoegd zodat de rijstopbrengst groter wordt. Er is een extra waterput
gegraven zodat bij water tekort men door het gebruik van de waterpomp altijd voldoende water heeft.
Ook is een eigen tractor aangeschaft zodat deze direct kan worden ingezet en men niet langer
afhankelijk van anderen. Verder worden de aanwezige stenen zo veel mogelijk uitgegraven zodat de
grond op de terrassen ook met de tractor geploegd kan worden. Met deze activiteiten hoopt YASAP
ook met groenteteelt zoveel mogelijk zelfvoorzienend te worden. YASAP heeft 2 fulltime tuinmannen
in dienst. Ook de kinderen leren van deze werkzaamheden, o.a. hoe ze een goede tuinplanning
moeten maken en zelfvoorzienend kunnen zijn.
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De dierverzorging is een tweede potentiele inkomstenbron die op het terrein van YASAP benut kan
worden. Met het houden van kippen en varkens heeft men bij YASAP nog onvoldoende expertise in
huis. In 2011 had YASAP 3 varkens die met (te weinig) huis, tuin en keuken voer gevoederd werden
zodat ze wel groeiden maar niet vet genoeg werden. Daarom viel de prijs waarmee ze verkocht
konden worden tegen ten opzichte van de tijd die men in de verzorging had gestoken. Daarom besloot
men het varken maar zelf te slachten in december (rond de Kerst) zodat de opbrengst nog redelijk
dicht in de buurt kwam van de beoogde prijs.
Eén van de jongens van het kindertehuis, Adam volgt vanaf 2011 een opleiding in de agrarische
sector. Hiermee hoopt Yasap een deskundige werkkracht te krijgen voor de toekomst.
Speciale zorg voor de zieke kinderen
In 2011 ging het heel goed met Frengki, hij heeft dit jaar geen toevallen meer gehad. Hij neemt zelf
zijn medicatie steeds op tijd in. Esni maakte onvoldoende vorderingen op het speciaal onderwijs. Haar
begeleiding van en naar school brengen nam wel heel veel tijd van de staf in beslag die niet meer in
verhouding stond tot de schoolresultaten van Esni. YASAP heeft haar moeder aangeboden voor de
kosten van Esni haar school garant te willen staan als zij bereid zou zijn haar tijd daarin te investeren.
Maar ook haar moeder kon dit niet meer opbrengen zodat Esni nu gewoon weer thuis woont. Zij komt
nog wel geregeld logeren in het kindertehuis.
Koor
Het koor van het kindertehuis oefent nog meerdere keren per week onder begeleiding van een
dirigent. Ze treden geregeld op tijdens een kerkdienst. Het is de bedoeling dat in 2012 een cd wordt
gemaakt van de liedjes die het koor zingt. De opbrengst van de cd’s komt ten goede aan het
kindertehuis.
3.4 kleuterschool
In het cursusjaar 2010/2011 telde de kleuterschool 34 leerlingen. In het cursusjaar 2011/2012 zijn dat
46 leerlingen. Er is vanaf de start van de kleuterschool altijd sprake geweest van een stijgende lijn in
het aantal leerlingen. Er is een klas B voor 3/4 jarigen en een klas A voor 5/6 jarigen. Per klas zijn er
twee leerkrachten. Mira Kaseh studeerde in maart 2011 af als docent PAUD (onderwijs aan kinderen
op jonge leeftijd). Hiermee voldoet YASAP Kupang aan alle voorwaarden om als volledig erkende
school door de Indonesische overheid ook voor salariëring van de leerkrachten in aanmerking te
komen. Het dagelijks bestuur van YASAP Kupang gaat nu het proces aan met het provinciale
onderwijs departement voor volledige erkenning van de kleuterschool.

3.5 Vrouwenwerk
Abi woont al jaren in het kindertehuis, ze heeft vorig jaar haar MBO - opleiding afgerond en heeft nu
een eigen naaiatelier op het terrein van YASAP.
In 2011 ging de aandacht van de staf van YASAP Kupang voornamelijk uit naar het kindertehuis, de
kleuterschool. Hierdoor heeft het vrouwenwerk geen extra aandacht gekregen en zijn in 2011
nauwelijks vorderingen gemaakt
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Hoofdstuk 4. Financieel verslag 2011

Is op aanvraag te
verkrijgen
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