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Inleiding

2013 kan als een belangrijk jaar genoteerd worden in de nog jonge geschiedenis van YASAP. Reden
voor deze constatering is dat in 2013 met hulp van buiten is geprobeerd serieuze voortgang te
boeken in de ontwikkeling van YASAP-Kupang in de richting van een meer onafhankelijke positie van
YASAP-Nederland. Verschillende jaren is er gesproken over de noodzaak om het bestuur van
YASAP-Kupang meer verantwoordelijk te maken voor het werk dat bij YASAP gedaan wordt.
In dit jaarverslag leest u hoe in de loop van het jaar 2013 dit proces verlopen is.

Eind november 2012 heeft Brecht voor het eerst met Gerrit Riphagen gesproken over de moeizame
samenwerking met het bestuur van YASAP-Kupang om tot een wettelijke erkenning van YASAPKupang te komen door de regering van Indonesië. Tot op dat moment kwam er nagenoeg nooit enige
beweging in de zaak. Wij waren al eerder op de hoogte dat elke Stichting in Indonesië zich opnieuw
moest laten registreren en dat de oude akte al vanaf 2009 niet meer geldig was. Vele bureaucratische
regelingen hadden tot dat moment verhindert dat de erkenning eind 2012 nog steeds niet had plaats
gevonden.

Gerrit Riphagen die vaak in Indonesië komt en ook wel op Timor, werd gevraagd te bemiddelen in het
overleg tussen het bestuur in YASAP-Kupang en een team van vrienden (denktank) van YASAP in
Nederland. Gerrit wilde dit doen, maar gaf aan alleen een objectieve rol te willen spelen en niet als
bedreigend te willen overkomen bij het bestuur van YASAP-Kupang. Ook adviseerde hij om een
professionele coach in de arm te nemen onder wiens leiding de gesprekken in Nederland met YASAP
Nederland plaats zouden kunnen vinden. Het bestuur ging hiermee akkoord, vervolgens hebben er
verschillende gesprekken plaatsgevonden o.l.v. dhr. Gesuino Poddighe. Het hele overlegproces
onder leiding van Gesuino Poddighe heeft in 2013 tot een goed voorstel geleid. Een toekomstvisie die
helder en duidelijk is en waarin de toekomstige relatie tussen het bestuur van YASAP-Kupang en
YASAP-Nederland goed in naar voren komt.
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Hoofdstuk 1. YASAP Nederland

1.1 Bestuur YASAP Nederland

In 2013 bleef de samenstelling van het bestuur YASAP Nederland ongewijzigd. Brecht
Gerbrandy voorzitter, Willy Deinum secretaris en Johan van der Mark penningmeester.
1.2 Denktank YASAP-Nederland
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.
In december 2012 vond een eerste bijeenkomst met Gesuino Poddighe (adviseur)
plaats. Bij de volgende bijeenkomst/ denktank waren meerdere YASAP sponsoren
aanwezig. Ook Gerrit Riphagen was aanwezig. Het doel was dat hij met het resultaat
van de bespreking van de denktank, vrij snel daarna met het bestuur van YASAPKupang zou spreken over hoe wij als twee besturen met elkaar verder zouden willen op
weg naar wettelijke erkenning van YASAP-Kupang.
Advies vervolgstappen Gesuino Poddighe en de denktank:
Onderzoeken hoe betrokkenen van YASAP-Kupang de huidige situatie ervaren.
Onderzoeken of YASAP-Kupang voldoende draagvlak heeft in de gemeenschap.
Onderzoeken of meer zelfstandigheid (stapsgewijs) te realiseren is, met de huidige
betrokkenen of met hulp en inzet van extra (lokale) krachtige mensen. Meer gevoel van
(financiële) verantwoordelijkheid creëren bij het bestuur van YASAP-Kupang. Dit vereist
organisatorische veranderingen en plan van aanpak.
In februari 2013 heeft Gerrit Riphagen als intermediair overleg gehad met het bestuur
van YASAP-Kupang. Het doel van het overleg was dat er onafhankelijk van elkaar door
beide besturen een plan voor de toekomst geschreven zou gaan worden dat voor 1 juni
2013 aan elkaar toegestuurd zou worden. Daarna zouden beide Stichtingsbesturen op
elkaars voorstel kunnen reageren. Met de aanpassingen en opmerkingen van beide
kanten zou dhr. Riphagen in november 2013 proberen tot een gemeenschappelijk plan
te komen voor de toekomst van YASAP-Kupang.
In Nederland kwamen we nog meerdere keren in verschillende samenstellingen bij
elkaar. Meestal ook in aanwezigheid van Gesuino Poddighe.
Resultaat van de bespreking overgenomen uit rapportage Gesuino Poddighe :





Het is lastig om het bestuur meer te laten doen dan ‘bestuur zijn’: dit heeft te maken
met persoonlijkheden maar zeker ook met de Indonesische cultuur.
Het werk in het dagelijks project wordt goed gedaan door Stef en Marsa. Het gevaar
schuilt erin, dat zij overbelast kunnen raken.
In de beleving van YASAP-Kupang is Brecht bestuurslid. Dit veroorzaakt een
afhankelijke opstelling van de medewerkers en van het bestuur.
Accreditatie van de kleuterschool (van B naar A status). Het is niet helemaal zeker,
maar ten gevolge van deze accreditatie zou wellicht de overheid de betaling van
het personeel voor haar rekening kunnen nemen.
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Opties om verder te gaan:
1.

Vervangen van het huidig bestuur YASAP-Kupang.

2.

Doorgaan zoals het nu is, financiële afhankelijkheid vanuit Nederland.

3.

Op zoek naar een toekomstige andere manier van samenwerking.

In juli 2013 lag het concept voorstel van Gesuino Poddighe bij het bestuur van YASAPNederland. Gerrit Riphagen trekt zich terug omdat men zich vanuit YASAP-Kupang niet
aan de afspraken heeft gehouden om reacties op de plannen bij het bestuur van
YASAP-Nederland in te leveren.
1.3 Donateurs / sponsoren / giften
Donateurs
Begin 2013 waren er 39 betalende incasso donateurs, eind 2013 waren dit er 37 Er
kwamen geen nieuwe donateurs bij en er was opzegging. Samen brachten zij een
bedrag van € 3.895.24 bijeen in 2013.
Begin 2013 waren er 54 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 € 7984,50 op.
Giften
Collectes van kerkelijke gemeenten OVG Groningen, PKN Brummen, PKN De LEGE
GEAEN die eenmalig een collecte voor YASAP hielden hebben we in de categorie
giften ingedeeld. In Kupang is dit geld ondertussen aan de inrichting van een bibliotheek
besteed.
Een mikro krediet actie werd in april afgesloten met het overhandigen van een check
van € 1846,89 minus de startinleg van 3 per kind (€ 254,-). De kinderen van de
E.A.Borger school in Joure hebben dit opgebracht voor het Koe project van YASAP. Bij
YASAP was de vreugde groot en de kinderen reageerden enthousiast met het sturen
van brieven via de mail die terug te vinden zijn op http://yasapweblog.blogspot.nl/
1.4 ANBI status
Zoals bekend heeft YASAP-Nederland vanaf januari 2008 de ANBI status.
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Hoofdstuk 2. Public Relations

2.1. Website
In 2013 werd weer veel aandacht besteed aan de vormgeving van de website. Daar
waar nodig kreeg informatie een andere plek. Het doel blijft 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
De website www.yasap.nl wordt steeds bijgehouden evenals de blog
http://yasapweblog.blogspot.nl/ Helaas met weinig actieve deelnemers.
Ook andere sociale media zoals facebook en twitter zijn we van plan te ontwikkelen.

2.2. Nieuwsbrieven
Ook in 2013 werden in mei en november voor de “Public Relation” twee nieuwsbrieven
geschreven en naar donateurs en andere geïnteresseerden in het werk van YASAP
gestuurd. Beide nieuwsbrieven werden per e-mail verstuurd. Leden die het prettiger
vinden om de nieuwsbrief per post te ontvangen kregen deze nog per post. Het
databank beheer wordt via de digitale distributie lijsten bijgehouden, dit bevalt goed.

2.3. Publieksacties 2013
In 2012 gaf het bestuur YASAP-Nederland te kennen in de zomer van 2013 een
sponsor dag te willen organiseren. Doel: de betrokkenheid van donateurs en andere
belangstellenden bij het werk van YASAP te behouden en waar nodig te vergroten.
Inhoud: Nieuwe plannen YASAP uiteenzetten en de belangstellenden gelegenheid te
geven tot inspraak. Vanwege het feit dat de ontwikkelingen m.b.t.
bestuursveranderingen YASAP-Kupang halverwege 2013 nog onduidelijk waren heeft
het bestuur YASAP-Nederland besloten deze sponsordag uit te stellen naar 2014.
Bovendien bestaat YASAP-Nederland dan tien jaar zodat een sponsordag dan tegelijk
kan samenvallen met het vieren van het tienjarig jubileum.
In februari werd een PowerPoint presentatie over YASAP gegeven aan de leerlingen
van E.A.Borgerschool in Joure. Deze leerlingen hebben tien weken lang een Mikro
krediet actie gehouden om voor een koe te sparen voor het kindertehuis van YASAPKupang. In dit project kregen leerlingen van de school bij aanvang 3 €, per leerling van
YASAP-Nederland. Hiermee moesten ze proberen meer geld te verdienen voor het
goede doel, een koe voor YASAP. Door middel van dit project werd geprobeerd om
kinderen te leren zich bewust te zijn hoe je meer geld kunt krijgen door op een slimme
manier te handelen.
Brecht was aanwezig bij een congres waar gezamenlijke medefinancierings organisaties aanwezig waren. Hier werden o.a. workshops gegeven over landbouw.
Naar aanleiding van een interview met Brecht over de SRI (system of rice
intensification) methode van biologische rijstbouw verscheen een artikel in MY WORLD
over de landbouwactiviteiten bij YASAP. Naar voren kwam, dat er een hoger
rendement behaald werd met 40% minder water en waarvoor de sawa van YASAP was
uitgekozen om als proefterrein en trainingsplek te dienen voor de boeren uit de
omgeving. (My WORLD is een inleg katern en vakblad voor actieve wereldburgers in
het maandblad van One World).
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Oma Middelkoop geeft een lezing in Oegstgeest met PowerPoint presentatie over haar
bezoek aan Timor in 2012 en haar verblijf bij YASAP-Kupang. Oma Middelkoop is een
prima ambassadrice voor YASAP. Dit blijkt o.a. uit de “eskrim” traktatie die Oma al
jaren geeft aan de kinderen in het kindertehuis met Kerst en Pasen. De kinderen zijn dol
op oma en schrijven haar ook lieve briefjes.
In september heeft Brecht een oriënterend gesprek met Judith van den Berg, de nieuwe
docente en opvolgster van Brecht aan UKAW in Kupang. Zij en haar gezin zullen
YASAP en haar missie van dicht bij kunnen volgen als zij in 2014 met hun werk in
Kupang beginnen.
Eind september 2013 heeft Brecht als reisleider een reis gemaakt met een groep van
vijf deelnemers. Zij kwamen allemaal uit Noord Nederland en hadden van YASAP
gehoord. Ze wilden graag naar YASAP op West Timor. Voor YASAP-Kupang
betekende dit extra inkomsten, omdat de gasten betaalden voor hun tiendaagse verblijf
bij YASAP. Steeds meer mensen geven aan graag een reis naar Indonesië te willen
maken. Het blijkt dat men liever geen grote groepsreizen maakt, maar liever naar
authentieke plattelands situaties gaat. Zonder een ingewijde reisleider heeft men weinig
contact met de bewoners en zijn de gebieden vaak moeilijk toegankelijk.
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Hoofdstuk 3. YASAP Kupang

3.1 YASAP Kupang algemeen en het bestuur
Tijdens het bezoek van Brecht aan Timor in september had Brecht ook kort contact met
Mery Kolimon (adviseur van YASAP-Kupang). Het bezoek werd erg op prijs gesteld en
Mery zag in dat het voor de toekomst van YASAP-Kupang belangrijk zou kunnen zijn
om Matheos Messakh bij YASAP-Kupang te betrekken. Hij heeft in 2013 gesprekken
met Brecht gehad en begrijpt het toekomstplan van YASAP-Nederland goed en geeft
aan dat het terecht is dat YASAP-Kupang op den duur zelfstandig moet worden. Hij wil
met Mery Kolimon hierover verder wel overleggen. Hij is Indonesiër en oud student van
Brecht, studeerde o.a. in Nederland en vertrok in het najaar 2013 weer naar Indonesië
naar zijn gezin.
Hoewel YASAP-Nederland YASAP-Kupang nog 2 keer uitstel gaf, ontving zij in 2013
geen enkel bericht van YASAP-Kupang. Het is Mery Kolimon na veel inspanning gelukt
om een vergadering met het bestuur op 4 januari 2014 te organiseren. Waarover in het
volgende jaarverslag meer.
3.2 Kindertehuis
Bij de evaluatie van de Indonesië reis najaar 2013, komt het bezoek aan het
kindertehuis van YASAP-Kupang als het meest positieve programmapunt naar voren.
Vooral de hartelijke ontvangst door de staf en kinderen en daarnaast de fijne sfeer, de
goede verzorging en de heerlijke maaltijden. Wat verder opviel was hoe voorbeeldig de
kinderen zich gedroegen en het vlekkeloos verlopen van de corvee etc. Ook de
omgeving waar het kindertehuis staat ziet er prachtig en goed verzorgd uit. De tuin, met
de sawa, allerlei vruchten en groenten wat geweldig. Door Matheos Messakh wordt
Brecht attent gemaakt op de Moringa Oliefera. Dit is een regionaal voorkomende boom
in de NTT provincie met speciale kwaliteiten en medicinale werking van de producten
van deze boom. Brecht gaf deze kennis direct door aan Stef. Tijdens het bezoek van
de Nederlanders werden de zaadjes van de Moringa Olifeira geplant en al enkele
dagen later kon men in de tuin beginnen met het planten van nieuwe Moringa Olifeira
boompjes onder leiding van de tuinman Yorim. De kinderen hadden in deze week voor
de gasten een diapresentatie gegeven over deze plant. De Moringa Olifeira is een
plant, waar veel voedingsstoffen in zitten. Hopelijk wordt dit een project wat verder tot
bloei kan komen op Timor. Verder werd een naaiworkshop gegeven en de
meegenomen kinderspelletjes door de gasten waren allemaal een groot succes.
Rianne Jansma kwam in augustus voor een weekje naar YASAP-Kupang. Zij was
vrijwilligster in 2009 bij YASAP. Rianne heeft nog altijd veel dierbare herinneringen aan
YASAP-Kupang. Zij wilde al haar vrienden en de kinderen graag weer ontmoeten.
Rianne ondernam weer allerlei leuke activiteiten met de kinderen. De stafleden, de
kinderen en ook Rianne hebben een fijne tijd gehad samen.
Sarah en Venli kwamen voor het eerst na 1 ½ jaar met de Kerst voor twee weken met
vakantie naar Kupang. Zij werden door Ibu Naning naar het vliegveld op Bali gebracht.
Het bestuur YASAP-Nederland vond het nodig dat de meisjes weer even naar Timor
gingen. Het bestuur YASAP-Nederland zou graag zien, dat in deze periode ook Stef en
mama Marsa een oordeel over de ontwikkeling van de meisjes zouden kunnen geven.
Dit is belangrijk om te kunnen beoordelen of het zinvol is om na het eindexamen van
Venli aan de SMP te kunnen beslissen of ze beide verder gaan met hun onderwijs op
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JAVA (Sarah heeft dit eindexamen al afgesloten).
3.3 kleuterschool
In het cursusjaar 2012/2013 zijn 83 leerlingen In klas B voor 5/6 jarigen zijn dat er 51
en een klas A voor 3/4 jarigen zijn dat 32 leerlingen. Van het dagelijks bestuur van
YASAP-Kupang wordt nog steeds actie verwacht m.b.t. het verkrijgen van een
volledige erkenning van de kleuterschool. Tot nu toe is dit nog niet gerealiseerd.
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Eindconclusie 2013
Het hele overleg proces onder leiding van Gesuino Poddighe heeft in 2013 tot een goed voorstel
geleid. Een toekomst visie die helder en duidelijk is en waarin de toekomstige relatie tussen het
bestuur van YASAP-Kupang en YASAP-Nederland goed in naar voren komt. Het was niet altijd
gemakkelijk om steeds opnieuw te moeten constateren dat het bestuur YASAP-Kupang zonder
opgaaf van redenen zich niet aan de afspraken hield. Mede hierdoor was het vooral voor de mensen
op de werkvloer, Stef Riwu, Mama Marsa en Ibu Deby Modok een moeilijke periode.
Het heldere (concept)plan van YASAP-Nederland kan zeker een rol spelen bij de nieuwe
ontwikkelingen in 2014 van YASAP-Kupang.
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