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Inleiding 
 
 
Met vertrouwen zijn wij als bestuur YASAP Nederland het jaar 2012 ingegaan, hoopvol betreffende 
een goede afronding mbt het bestuur van YASAP Kupang. Er is een akkoord van de overheid voor 
wat betreft de  naam: YASAP Kupang. In september / oktober van 2012 heeft  Brecht Gerbrandy, als 
waarnemer van het bestuur in Nederland, een bezoek gebracht aan YASAP-Kupang.  Zij was in 
Indonesië als reisleider van een groep van Wederzijds, deze groep bracht ook meerdere dagen als 
gasten een bezoek aan West Timor en zij verbleven tegen betaling  bij YASAP Kupang. Na het vertrek 
van de groep bleef Brecht nog op West-Timor. Haar voornaamste taak, de structuurverandering van 
het bestuur bij YASAP-Kupang te bekrachtigen moest nu vorm krijgen. Brecht Gerbrandy heeft zich 
nogmaals in  overleg met bestuursleden, notaris en derden over deze materie gebogen. Omdat zowel 
in 2011 alsook in 2012 bleek, dat het bestuur aldaar zich nauwelijks in wilde zetten en geen 
verantwoordelijkheden toonde voor zaken die YASAP Kupang aangingen, heeft Brecht wederom om 
die reden geen officiële documenten kunnen ondertekenen voor wat betreft overdracht van 
eigendomsrechten aangaande gebouwen etc.   
 
 
Ook tijdens dit bezoek 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. Verder heeft zij met Marsha de 2 kinderen die op 
Java naar school gaan sinds de zomer van 2012 bezocht . Zij heeft hier gesproken met begeleiders 
o.a.  Ibu Naning en heeft kennis gemaakt met de schoolleiding en klasse leerkrachten van de  meisjes 
en de zusters van het R.K. Sankta Maria internaat  in Banyuwangi (Oost-Java)   waar de kinderen 
verblijven.  
 

 
Ook in 2012 werden voor de “Public Relation”  twee nieuwsbrieven geschreven en naar sponsoren en 
andere geïnteresseerden in het werk van YASAP gestuurd. In oktober 2012 hebben we als bestuur 
gekozen om voortaan één nieuwsbrief per e-mail te versturen en één nieuwsbrief per post 
 
 
 
Eind december is het idee geopperd om een denktank voor YASAP te starten en hier de vragen rond 
de toekomst van YASAP Kupang neer te leggen. En vervolgens met een advies te komen om de 
communicatie met het bestuur van YASAP-Kupang te verbeteren rondom het onafhankelijk worden 
van YASAP-Kupang in de toekomst van  YASAP Nederland. Eén van de gevraagde mensen voor de 
denktank is dhr. Gerrit Riphagen. Hij adviseerde om een professionele adviseur in de arm te nemen 
die objectief naar de huidige situatie bij YASAP-Kupang zou kunnen kijken. Het bestuur is akkoord 
gegaan met dit advies. Ook heeft dhr. Gerrit Riphagen zich beschikbaar gesteld om tijdens zijn reis 
naar Indonesië begin 2013 om naast de projecten die hij daar begeleidt ook YASAP op Timor te 
bezoeken. Hij wil dan met de bestuursleden van YASA Kupang overleggen. 
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Hoofdstuk 1. YASAP Nederland 
 
 

1.1 Bestuur YASAP Nederland 

 
In 2012 bleef de samenstelling van het bestuur YASAP Nederland stabiel.  Brecht Gerbrandy 
voorzitter, Willy Deinum secretaris en Johan van der Mark penningmeester.  
Eind december is het idee geopperd om een denktank voor YASAP te starten en hier de vragen rond 
de toekomst van YASAP Kupang neer te leggen en van daar uit te kunnen komen met een advies 
naar het bestuur YASAP Nederland. 
 

1.2 Beleidsplan YASAP Nederland (Stichting Vrienden Solidair met kinderen en vrouwen op West-Timor) 

Het bestuur YASAP Nederland werkte in 2012 volgens het beleidsplan zoals opgesteld in 2011.  

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. Het ondersteunen van een kindertehuis voor 24 kinderen (educatie, gezondheidszorg, praktische  
     vaardigheden (tuin, dierverzorging, computerlessen, zang en sport)  

2. Het runnen van een kleuterschool voor kinderen uit de omgeving (educatie)  

3. 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 op een spaarrekening van de ASN Bank en is vrij opneembaar 

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 Donateurs / giften / sponsoren 

Donateurs  

Begin 2012 waren er 38 betalende incasso donateurs, eind 2012 waren dit er 39. Er kwamen twee 
nieuwe donateurs bij en er was één opzegging. Samen brachten zij een bedrag van € 4602,50 bijeen 
in 2012. 

Begin 2012 waren er 42 donateurs die met een eigen machtiging geld naar YASAP overgemaakt 
hebben. De regelmaat van overboeking bij sommige mensen in deze groep donateurs is perfect. Bij 
sommige andere mensen in deze groep is het soms onduidelijk of het een eenmalige overboeking 
betrof of dat er nogmaals een donatie zal volgen. Totaal bracht deze groep €1577,50 op. 

 

Giften 

Collectes van kerkelijke gemeenten die eenmalig een actie of collecte voor YASAP hielden hebben in 
de categorie giften ingedeeld. Ook vrouwen organisaties als Soro-optimisten rekenen we tot deze 
groep in deze groep was de opbrengst € 4316,84 

Handel 

Dit zijn de producten die door vrouwen op Timor gemaakt zijn. Opbrengst € 153,10 

                                                                                                                                                                                                                                                 
Impulsis 

In 2012 heeft Impulsis het besluit genomen dat YASAP Nederland het resterend subsidiebedrag 
á € 19.774,75 wat YASAP had gekregen in vanaf 2008/2009/2010 niet terug hoefde te betalen. 
Ondanks dat niet alle geld aan de gezondheidszorg was besteed had YASAP voldoende inzicht 
gegeven hoe de gelden wel waren besteed.  
 
 
 
1.4 Contacten met andere partners 

Evenhuis Scholarship Foundation 

In 2011 was er geregeld overleg met deze foundation. Het resulteerde in het feit, dat eind december 
2011 enkele kinderen IQ testen hebben afgelegd. Bij een voldoende score konden 2 van de YASAP 
kinderen aangenomen worden volgens de normen die op de scholen voor Java werden gesteld. Door 
de contacten die er waren gelegd door deze foundation op Java heeft Brecht samen met Stef kunnen 
regelen dat de kinderen die de test met voldoende resultaat hebben afgelegd, in de zomer 2012 in 
Banyuwangi (Oost-Java) konden beginnen. Gedurende het jaar 2012 bleek dat “de Evenhuis 
Scholarship Foundation” in financiële problemen terecht kwam waardoor zij de projecten die ze 
hadden opgezet op Java niet meer konden betalen. Er is geen contact meer met deze stichting in 
Nederland. Wel is er contact en is er overleg mogelijk met Ibu Naning in Banyuwangi (Oost-Java). De 
kinderen die nu op Java naar school gaan worden door YASAP-Nederland betaald en kunnen daar 
doorgaan met de studie.  
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Hoofdstuk 2. Public Relations  
 
 
 

2.1. Website 
 
Ook in 2012 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. Op de website van YASAP staat vanaf 2011 een blog, “blog.yasap.nl “ 
De website www.yasap.nl  wordt  steeds bijgehouden evenals de blog (blog.yasap.nl.).  Ook andere 
sociale media zoals facebook en twitter zijn we van plan te ontwikkelen.  
 
 
2.2. Nieuwsbrieven  
 
Ook in 2012 werden voor de “Public Relation” twee nieuwsbrieven geschreven en naar donateurs en 
andere geïnteresseerden in het werk van YASAP gestuurd. In oktober 2012 hebben we als bestuur 
gekozen om voortaan één nieuwsbrief per e-mail te versturen en één nieuwsbrief per post. De reden 
hiervoor is dat er veel leden zijn, die dit prettiger vinden om te lezen. Het databank beheer wordt via 
de digitale distributie lijsten bijgehouden en dit bevalt goed.  
 

2.3. Publieksacties 

Aan het eind van dit verslag geven wij een overzicht van de vele activiteiten waar Brecht Gerbrandy bij  
Betrokken was in 2012. 
 

 
 

Publieksacties 2012 

 

 

Februari 

Maart 

 

2 x Collecte Oecumenische Vieringen 

Groningen. Met presentaties PowerPoint.  

 

Brecht Gerbrandy 

 

 

Februari 

 
Project op de Wumkesschool in Friesland 

 

Linda Waanders 

 

April 

 

Lezing Soro- Optimisten Haren 

 

Brecht Gerbrandy 

 

April 

 

Grand Champ Zwitserland paascollecte 

 

Brecht Gerbrandy 

 

Zomer  

 

Enkele computers van de Rabobank 

 

Brecht Gerbrandy 

 

September 

 

Wederzijds reis (5 betalende reizigers voor 

YASAP gedurende één week) 

 

Brecht Gerbrandy 

 
Planning nieuwe publieksacties 2013  
 
In de zomer van 2013 wil het bestuur van YASAP-Nederland een sponsor dag organiseren.  
Doel: de betrokkenheid van donateurs en andere belangstellenden bij het werk van YASAP behouden 
en vergroten.  
Inhoud: Nieuwe plannen YASAP uiteenzetten en de belangstellenden gelegenheid geven tot inspraak.  
Locatie: nog onbekend. 

http://www.yasap.nl/
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 Hoofdstuk 3. YASAP Kupang 
 
 
 
3.1 YASAP Kupang algemeen en het bestuur 
 
Zelfstandigheid YASAP-Kupang:  
Het bestuur in Kupang heeft uitgesproken wel degelijk te willen streven naar financiële 
onafhankelijkheid van YASAP-Nederland. Vanaf begin 2012 is de nieuwe structuur van YASAP-
Kupang een feit. Dit is een grote stap voorwaarts en zal het overleg met welke instantie dan ook 
vergemakkelijken. Begin 2012 had het bestuur van YASAP-Nederland er alle vertrouwen in dat deze 
nieuwe structuur ook haar vruchten af zou werpen. Helaas bleek gedurende 2012 dat dit vertrouwen 
werd beschaamd. Er is een akkoord van de overheid voor wat betreft de naam: YASAP Kupang. 
In de praktijk blijkt, dat men nog volledig steunt op de Nederlandse inbreng zowel beleidsmatig als 
financieel. Hoe functioneert de staf en het bestuur en hoe gaat men om mbt het genereren van 
inkomsten? Zoals: de opbrengst van rijstvelden, tuin en varkensfokken. Wordt er met de aanwezige 
naaimachines, weefgetouwen een economische winst gemaakt? Kortom worden alle potentiele 
mogelijke inkomstenbronnen ook daadwerkelijk ingezet om te komen tot een economische 
onafhankelijke positie van Nederland? Bij deze wijze van kijken naar YASAP wordt duidelijk dat er 
geen enkel initiatief van Timoreese kant zichtbaar is geworden om te komen tot financiële 
onafhankelijkheid van Nederland 
 Op dit moment is YASAP Kupang nog steeds niet officieel erkend door de regering. Er heeft geen 
overdracht van eigendommen plaats gevonden in dit jaar en zijn er verder geen formulieren mbt het 
overdragen van eigendommen getekend door Brecht Gerbrandy en het bestuur. De salarissen van de 
medewerkers van YASAP Kupang werden aangepast, dit werd schriftelijk vastgelegd.  
      
 
3.2 Kindertehuis 
 
Bij ieder bezoek van Brecht  aan YASAP valt het op, hoe goed de sfeer in het kindertehuis is  en dat 
de kinderen (vooral de nieuwe kinderen) er heel wat gezonder, schoner en energieker uitzien na een 
tijdje in het kindertehuis te wonen. Als waarnemer namens het bestuur in Nederland let zij  o.a.  naast 
de basisvoorzieningen op de kwaliteit van de zorg in en rond het kindertehuis en de kleuterschool. 
Zoals: hoe is het intellectuele niveau van de kinderen eigenlijk in vergelijking met internationale 
normen? Is de bijles toereikend? Wordt er een effectief resultaat bereikt d.m.v. de vaardigheden die 
de kinderen in het kindertehuis aangeboden krijgen? Hebben de aanwezige computers al kinderen 
opgeleverd die een bekwaamheidstest kunnen afleggen? Kunnen de kinderen al een gesprekje 
voeren of een brief schrijven in het Engels? Zingt het kinderkoor naar behoren na vier jaar 
professionele leiding. Conclusie van Brecht is  dat het allemaal heel goed lijkt maar dat het Timoreese 
onderwijsniveau veel lager ligt dan het landelijk gemiddelde in Indonesië 
 
De beste leerlingen van YASAP naar de beste scholen op Java  
 
Op intellectueel niveau hebben 6 kinderen van YASAP een IQ test afgelegd. Van hen hebben vier een 
hoge score behaald. Deze kinderen worden voorbereid om de overstap naar Java zo soepel mogelijk 
te laten verlopen. In de zomer van 2012 zijn twee kinderen, Fenli en Sarah van het kindertehuis naar 
Banyuwangi op Java op school gegaan. Het gaat goed met de meisjes, ze doen hun best en de 
resultaten zijn okay. Voor wiskunde hebben ze wel bijlessen nodig. Waar ze wonen is het goed voor 
de kinderen. In principe kunnen zij op dit moment nog op school blijven in Java. Brecht heeft kennis 
gemaakt met de ESF organisatie  en het katholieke Internaat Sankta Maria in Banyuwangi (Oost Java) 
en kreeg een positieve indruk van de leden van het school comité, de office manager(Ibu Naning), de 
internaat leiding  en de schoolleiding en de  bereidheid van een ieder om de kinderen van Timor met 
de grootst mogelijke zorg te begeleiden. Later in 2012 bleek dat ESF is opgehouden te bestaan wat 
ook voor onze meisjes consequenties heeft. Maar de ex medewerkster van ESF Ibu Naning is 
gelukkig contactpersoon gebleven voor YASAP-Kupang en de scholen op JAVA. 

Werken op de sawa’s en in de tuin 

Het terrein rond het huis en het kindertehuis is het afgelopen jaar bewerkt en in gebruik als sawa en 
groente tuin. De aangekochte tractor heeft zijn diensten bewezen, de grond is veel gemakkelijker te 
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bewerken en de opbrengsten zijn erg verbeterd. YASAP is zelfvoorzienend geworden voor wat betreft 
rijst  en gedeeltelijk voor de fruit en groente verbouw. 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. Voor de irrigatie van de droge grond wordt nu ook van een nieuwe 
tweede waterput gebruik gemaakt en zijn meerdere aftappunten van een nieuw aangelegde  
waterleidingen systeem over het terrein.  Het gebied waar groente beddingen kunnen worden 
gemaakt is uitgebreid. Namelijk door grote diepliggende stenen uit te graven en in de weg staande 
weinig productieve beplanting te kappen. Zo kan dan nu een nog groter stuk droge grond voor groente 
beddingen benut worden. Door de grond nu eerst met de tractor om te ploegen en betere irrigatie 
mogelijkheden (ook m.b.v. waterpomp) is er een grotere opbrengst mogelijk. Ook is besloten met 
compost de gewassen met organische bemesting biologisch te kweken. 

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. Varkens blijken een grote arbeidsintensiviteit te 
hebben en behoorlijke risico’s met zich mee te brengen. Zo worden er regelmatig varkens gestolen in 
het dorp en ook bij YASAP. Of de dieren worden ziek en gaan dood. Verder is goed fabrieksvoer erg 
duur en als dat niet regelmatig gegeven wordt, is er nauwelijks of helemaal geen winst. Brecht haar 
conclusie na advies van ervaringsdeskundigen uit de buurt, stop hier maar mee! Beter een goede 
kippenren maken en ervoor zorgen dat er dagelijks eieren geraapt kunnen worden. Ook dit gaat nog 
niet helemaal zoals je wel zo willen. 

Misschien dat een koe nog de beste optie is om enige economische winst te boeken. Omdat er in de 
omgeving genoeg gras te vinden is. En ook na de rijstoogst de stengels als veevoer kunnen dienen. 
Bovendien heb je de mest van een koe die goed bruikbaar is in de tuin. En ieder jaar een kalfje. 

Koor 
Het koor van het kindertehuis oefent nog meerdere keren per week tot maart onder begeleiding van 
een dirigent. Daarna onder leiding van Mama Marsa die wil dat ze doorgaan met optreden. Tijdens de 
kerkdiensten van GMIT kerk aan de overkant van de weg van het Kindertehuis. Het was aanvankelijk 
de bedoeling dat in 2012 een cd zou worden gemaakt. Met als doel deze cd te verkopen. Maar de 
kosten hiervoor bleken boven de begroting van YASAP uit te gaan.  
 
 

3.3 kleuterschool 
 
In het cursusjaar 2011/2012 telde de kleuterschool 46 leerlingen. In het cursusjaar 2012/2013 is het 
aantal leerlingen weer gegroeid. Vanaf 2010 is er een wettelijke regeling dat kinderen pas op een 
basisschool mogen worden toegelaten nadat zij met goed gevolg een kleuterschool hebben 
doorlopen. Dit betekent dat de YASAP kleuterschool bijna alle kleuters en peuters uit de omgeving op 
school krijgt. Er is een klas B voor 3/4 jarigen en een klas A voor 5/6 jarigen. De A klas heeft twee 
leerkrachten, het gediplomeerd schoolhoofd Mira Kaseh, plus om beurten de twee andere 
leerkrachten. De andere g4roep B krijgt les van de derde leerkracht Yety of Emma. 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. Van het dagelijks bestuur 
van YASAP Kupang wordt nu actie verwacht m.b.t. het verkrijgen van een volledige erkenning van de 
kleuterschool.  
 
 
3.5 Vrouwenwerk 
 
De aandacht van de staf van YASAP-Kupang is ook in 2012 vooral naar het kindertehuis en de 
kleuterschool gegaan. Op het terrein van het vrouwenwerk is de aandacht vooral gegaan naar de 
kwaliteitsverbetering van de eigen grotendeels laag geschoolde staf van YASAP. Buiten het terrein 
heeft YASAP nog niets te zoeken omdat er nog geen kwalitatief goede programma’s door de YASAP 
staf gegeven kunnen worden. Programma’s die het verschil zouden kunnen maken voor vrouwen 
buiten het eigen terrein. Dit punt werd besproken met het bestuur van YASAP Kupang.  
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Eindconclusie 2012 

In de praktijk blijkt dat het bestuur van YASAP-Kupang nog steeds geen initiatieven neemt, zodoende wekken zij 
onvoldoende vertrouwen om tot het overdragen van de onroerend goederen + grond over te gaan. De grond en 
de gebouwen worden eigendom van de nieuwe Stichting als het bestuur kan aantonen over een goed bedrijfsplan 
te beschikken. Gemotiveerd zijn om zich in te zetten om dit bedrijfsplan zo goed mogelijk uit te voeren. Ook wordt 
van het bestuur verwacht, dat zij goed functionerend personeel voor YASAP kunnen vinden zodat zij grotendeels 
het kindertehuis + kleuterschool en vrouwenprogramma’s zelfvoorzienend kunnen maken voor de toekomst.  

Mede door het op dit moment nog het onzekere “Wishfull Thinking” stadium waar YASAP nu al enkele jaren in 
verkeerd, heeft het bestuur van YASAP-Nederland gedacht de externe hulp van dhr. Gerrit Riphagen te moeten 
inroepen. Met dhr. Riphagen zijn we al vele jaren bevriend, hij is eveneens een zeer ingewijde Indonesië - kenner 
met veel ervaring m.b.t. het begeleiden van projecten over heel Indonesië. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


