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Inleiding 

 

In 2014 is het tienjarig jubileum van Yasap Nederland gevierd.  

Op 11 november 2004 zijn de statuten in Sneek ondertekend door het toenmalige bestuur 

Jannie Hofstee, Joke Visser en Brecht Gerbrandy als respectievelijk secretaris, 

penningmeester en voorzitter van de Stichting Vrienden Solidair met Kinderen en Vrouwen 

op West Timor. Het jubileum vierden we op 12 april 2014 dit was ongeveer de datum dat 

Brecht Gerbrandy terugkeerde uit Indonesië na haar uitzending als docente aan de 

theologische opleiding in Kupang.  In Indonesië was YASAP-Kupang al een aantal jaren actief. 

In Nederland diende Brecht Gerbrandy een verzoek in voor fondsenwerving, echter dit kon 

niet gehonoreerd worden omdat er geen sprake was van een rechtslichaam. Dit was de 

reden om in Nederland een stichting met een bestuur op te richten, die ingeschreven werd 

bij de Kamer van Koophandel (12-12-2004). Vorig jaar is er een begin gemaakt met een 

grotere onafhankelijkheid voor YASAP-Kupang van Nederland. In 2014 is dit 

onafhankelijkheidsproces voortgezet m.b.v. een extern adviseur dhr. Gesuino Poddighe.  

Dhr. Poddighe heeft ook meegewerkt aan het programma van de jubileumdag. De 

herregistratie van YASAP-Kupang werd in oktober bekrachtigd. In december was mw. Mery 

Kolimon een maand lang voor werk in Nederland. Deze gelegenheid is aangegrepen om met 

dhr. Poddighe en mw. Kolimon tot een lijst van afspraken te komen over hoe het 

onafhankelijkheidsproces van YASAP-Kupang verder vorm gegeven kan worden.  
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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. Adviseur dhr. Gesuino Poddighe 

In 2014 ging het bestuur samen met dhr. Gesuino Poddighe  verder met het voorstel wat 

onder zijn leiding in 2013 tot stand was gekomen. (Een heldere en duidelijke toekomst visie, 

waarin de toekomstige relatie tussen het bestuur van YASAP-Kupang en YASAP-Nederland 

goed in naar voren komt). Ons doel was dat de voortgang van het onafhankelijkheidsproces 

en de toekomstplannen voor YASAP in de goede richting werden begeleid. Het  tienjarig 

bestaan van YASAP-Nederland vormde  een mooie aanleiding om de sponsoren en 

belangstellenden van YASAP te betrekken bij de ontwikkelingen die zich zowel hier als op 

Timor hebben voorgedaan. Dhr. Poddighe heeft de middag geleid. Uit de discussie met de 

aanwezigen bleek dat er een grote betrokkenheid van het publiek was bij YASAP, men was 

positief over de YASAP plannen. Men gaf ook aan te begrijpen dat er geduld en wijsheid 

nodig is om die plannen gerealiseerd te krijgen. Men steunt de plannen en de werkwijze die 

YASAP-Nederland i.s.m. Yasap-Kupang wil gaan nemen. Door de komst van Mw. Kolimon 

naar Nederland in december werd hieraan voorafgaand een lijst met gesprekspunten voor 

het bestuur van YASAP-Kupang naar Timor gestuurd. Als adviseur heeft mw. Kolimon deze 

punten voor haar komst met het bestuur  van YASAP-Kupang besproken. In december had 

het bestuur van YASAP-Nederland o.l.v. dhr. Poddighe een gesprek hierover met Mw. 

Kolimon. E.e.a. heeft geresulteerd in afspraken, die van YASAP-Kupang op Timor worden 

verwacht in 2015.  

1.3.   Donateurs / sponsoren / giften 

In 2014 werd het IBAN nummer ingevoerd wat onze penningmeester de nodige 

hoofdbrekens heeft gekost om dit soepel te laten verlopen.  

Begin 2014 waren er 37 betalende incasso donateurs, eind 2014 waren er nog steeds 37 

incasso donateurs. Er kwam één nieuwe donateur bij er was één opzegging door overlijden. 

Samen brachten zij een bedrag van € 6.080 bijeen. 

Begin 2014 waren er 50 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 éénmalige overboeking betrof of dat er nogmaals een donatie zal volgen. Totaal 

bracht deze groep € 4.117,50 op. 
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Giften 

Collectes van kerkelijke gemeenten OVG Groningen (3x), PKN Brummen, PKN De LEGE 

GEAEN ieder 1x en PKN Jutryp-Hommerts die twee maal een collecte voor YASAP hielden 

hebben we in de categorie giften ingedeeld.  

1.4. ANBI status  

Zoals bekend heeft YASAP-Nederland vanaf januari 2008 de ANBI status. Sinds 2014 is het 

verplicht de jaarrekening en het jaarverslag op de website te vermelden. 
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Hoofdstuk 2. Public Relations 

 

2.1. Website 

In 2014 is de YASAP website weer verzorgd door Mw. A.J. Mulder. De website ziet er zeer 

verzorgd uit. Met fotogalerie van de jubileum dag, de nieuwsbrieven en linken naar 

interessante websites zoals bijvoorbeeld over de Moringa Oliefera boom die YASAP ook 

kweekt. Plus de activiteiten die zich in het kindertehuis en de omgeving afspelen. Andere 

“social media” zoals de eigen http://yasapwebblog.blogspot.nl hebben  te weinig bezoekers 

waardoor ook facebook, twitter en apps nog niet verder ontwikkeld zijn. 

2.2. Nieuwsbrieven + Flyer 

In 2014 zijn er twee nieuwsbrieven in mei en november uitgekomen. Ook is een Flyer 

gemaakt over een eventueel ``Ecotourism Project on West-Timor``, op het Benu land 

waarvan YASAP de eigenaar is. Dit was een experiment om te testen of er bij Indonesische 

studenten studerend in Nederland interesse zou kunnen zijn om zo’n project 

wetenschappelijk verantwoord te kunnen opzetten. Deze Flyer is gebruikt bij een seminar 

van TU-Eindhoven. Dit seminar had als thema innovatieve plannen voor de toekomst van 

Indonesië op het terrein van toerisme, techniek en handel te ontwikkelen. Er kwamen 

enkele interessante reacties. Er is vastgesteld door watermanagement deskundigen dat het 

Benu land erg potentieel is voor zo´n Eko toeristisch project. 

2.3. Publieksacties 2014 

De jubileum viering was de grootste en belangrijkste publieksactie van dit jaar. Voor het 

eerst in het bestaan van YASAP zijn onze sponsoren uitgenodigd en hebben we tegelijk ons 

tienjarig bestaan gevierd. Het was een zeer geslaagde middag met 42 aanwezigen. Zeer 

betrokken mensen allemaal. De middag werd ingeleid met een fotofilm die vanaf het 

ontstaan van YASAP Kupang liet zien hoe de geschiedenis van YASAP tot op heden is 

geweest. In de fotofilm waren ook bewegende beelden verwerkt van de Omrop Fryslan 

documentaire uit maart 2009. Onder leiding van de dhr. Gesuino Poddighe werden drie 

mensen in het forum (2 bestuursleden + mw. C. Middelkoop) vragen gesteld over (o.a. de 

toekomst) YASAP. Er ontstond een boeiend gesprek met de aanwezigen over vertrouwen, 

waarden en geduld. Betrekken van de sponsoren bij het reilen en zeilen van YASAP is zo een 

activiteit geworden die zeker voor herhaling vatbaar is. De middag werd afgesloten met een 

heerlijke Indonesische maaltijd. Na afloop werden enkele aanwezigen  gevraagd hun mening 

over de jubileum middag in de nieuwsbrief van mei te verwoorden. Voor het bestuur van 

YASAP-Nederland was de betrokkenheid en alle positieve reacties op het jubileumfeest heel 

bemoedigd. 
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Hoofdstuk 3. YASAP Kupang 

 

3.1 YASAP-Kupang algemeen en het bestuur 

Direct aansluitend op het jubileum van YASAP-Nederland heeft Brecht een bezoek gebracht 

(mei-juni) aan YASAP-Kupang en aan de “de YASAP meisjes op Java”. Er zijn twee 

vergaderingen geweest met het bestuur van YASAP Kupang. Na de eerste vergadering is er 

gesproken over een aanvulling van de staf. Het bestuur notuleerde dat dit wenselijk was. 

Omdat het bestuur geen kandidaat voor ogen had, heeft Brecht samen met Stef en Deby, 

voorgesteld Ds. A. Maubila te vragen, die werkloos was. Hij was een oud student van Brecht 

met ervaring en met kwaliteiten. Hij werd voorgesteld aan het bestuur en ook zij leken het 

een goede keuze te vinden. Hij startte direct. Al tijdens de eerste weken van zijn 

aanwezigheid bij YASAP kwamen al vele initiatieven voorbij die perspectiefvol leken. Meest 

opvallend was zijn proposal  voor Benu, dat hij zag als inkomstenbron voor YASAP-Kupang. 

Het was pijnlijk om te horen dat hij uiteindelijk bij YASAP-Kupang moest vertrekken om 

redenen die te maken hadden met zijn ontslag uit het ambt van predikant schap. Dit bleek, 

nadat Brecht al weer terug was in Nederland.  

In oktober 2014 kwam dan de lang verwachte wettelijke erkenning van YASAP-Kupang. Uit 

de vergadering voorafgaand aan het bezoek van adviseur Mery Kolimon kregen we 

hoopvolle voornemens te horen van het bestuur. Zij lijken zich nu pas echt verantwoordelijk 

te voelen. Het bestuur is nu wettelijke erkend, bestuursleden kunnen zich legitimeren en 

spreken uit naam van een organisatie. 

3.2 Kindertehuis 

De kinderen die YASAP in voorgaande jaren maar ook in 2014 verlieten zijn min of meer uit 

beeld. In 2014 hebben twee kinderen eindexamen gedaan aan een MBO school. Zij zijn niet 

in hun vakgebied aan het werk gegaan. Oorzaak ziekte en één die niet meer gemotiveerd 

meer was op zoek naar identiteit. Op deze manier laat hun opleiding te wensen over en 

lopen zij grote risico’s om niet tot volledig zelfstandige burgers uit te kunnen groeien. De 

Oorzaak zou moeten worden geëvalueerd, hoe kan dit en doet YASAP iets fout of zijn er 

andere oorzaken? 

Welk doel heeft YASAP als kindertehuis met het aanbieden van een school opleiding tot en 

met het behalen van een diploma? 

In juni dit jaar is over dit punt is vergaderd met het bestuur van YASAP Kupang aldaar. 

Solidair zijn met Kinderen en Vrouwen betekent dat YASAP wil bijdragen aan een 

onafhankelijke positie van arme kinderen uit Timor door hen een gegarandeerd inkomen te 

laten veroveren. Het onderwijs is daarbij van wezenlijk belang. Als de kwaliteit van het 

onderwijs te wensen overlaat moet daar met behulp van YASAP aan gewerkt worden. Het 
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bestuur van YASAP-Kupang moet zich bewust zijn en willen lobbyen binnen hun netwerken 

om dit voor arme kinderen te bereiken. Met andere woorden voelen zij zich OWNER van dit 

probleem? Of denkt het YASAP bestuur net als het sociaal ministerie in Indonesië dat 

organisaties als YASAP mooi kunnen en zouden moeten helpen om ieder hulpbehoevend 

kind vooruit te helpen met extra voeding, schooluniformen, ouderbegeleiding want de 

kinderen blijven thuis wonen etc. 

Dit issue is eind 2014 de grote vraag hoe dit verder bij YASAP-Kupang uit zal pakken. Brecht 

als voorzitter van YASAP-Nederland is van mening dat de sociale zorg voor kinderen uit arme 

milieus een taak van de Indonesische overheid is. YASAP is een exclusieve club omdat zij een 

partner heeft in Nederland. YASAP-Nederland kan nooit alle hulpbehoevende kinderen van 

Timor helpen en moet dat ook niet willen! 

Tot op dit moment heeft de YASAP benadering (1993-2014)niet geleid tot zelfbewuste sterke 

kinderen met een eigen inkomen. YASAP-Nederland kan exclusief inzetten op het hoogst 

mogelijke niveau van onderwijs voor arme kinderen die daartoe door de zwakke 

economische situatie van hun ouders nooit toe in staat zouden zijn. 

Bij het aanname beleid van kinderen in het kindertehuis moeten duidelijke criteria komen op 

grond waarvan een kind opgenomen wordt in het Kindertehuis van YASAP-Kupang. Ons 

standpunt over solidariteit hebben we Mevrouw Mery Kolimon (adviseur van YASAP-

Kupang) laten weten. 

3.3 Kleuterschool 

Accreditatie van de kleuterschool (van B naar A status) is het belangrijkste criterium van 

YASAP-Nederland voor de toekomst van YASAP-Kupang. Het is duidelijk geworden dat dit erg 

lastig zal worden op grond van het feit dat het initiatief voor de school een particulier 

initiatief is geweest. YASAP-Nederland hoopt desalniettemin dat het bestuur van YASAP-

Kupang nog steeds naar een oplossing zal zoeken. In het voorstel voor de toekomst van 

YASAP-Kupang heeft Nederland hen daarvoor tot januari 2016 de tijd gegeven. Als de 

accreditatie van de kleuterschool slaagt, zullen de salarissen van de medewerkers door de 

Indonesische overheid betaald worden. Ook voor dit punt geldt, voelt het YASAP-Kupang 

bestuur zich hiervan OWNER of niet? Doel is dat de school een structureel onderdeel wordt 

van het Indonesische onderwijssysteem.  

3.3.1. Medewerkers van de kleuterschool: Juf Deby Riwu is vanaf 2013 bezig met haar 

opleiding tot bevoegd leerkracht kleuterschool + basisschool en is in 2015 klaar. Juf Emma is 

in 2014 begonnen met haar opleiding en is afgestudeerd in 2016. Juf Mira is al afgestudeerd 

en bevoegd leerkracht. 

Voor de ouders is er 3 keer per jaar een bijeenkomst, zij worden d.m.v. portfolio’s op de 

hoogte gehouden van de ontwikkelingen van hun kinderen. 
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3.3.2. School comité: Het school comité (bestaat uit vijf mensen uit het dorp) met de ouders 

kan nu samen met het bestuur gaan lobbyen met de overheid om alsnog een accreditatie 

voor de school te verkrijgen. 

3.3.3 Kleuters 

De leerlingen zijn in twee groepen verdeeld. De A en B klas. De B klas wordt voorbereidt op 

de basisschool. De A klas is de voorbereidende klas. 
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Eindconclusie 2014 

 

2014 was een enerverend jaar voor YASAP. Er is wat Nederland betreft een mijlpaal bereikt. 

Gedurende tien jaar is er een basis gelegd voor een organisatie die kinderen en vrouwen 

meer kansen wil geven om een goede toekomst op te bouwen op West-Timor / Indonesië.  

Een kindertehuis waar het leven goed is voor Timorese kinderen. Hun permanente staat van 

ondervoeding is opgelost. Zij gaan allemaal naar school. Aan hun toekomstdromen wordt 

dagelijks gewerkt door een toegewijde staf en het neerzetten van een kleuterschool met 

kindvriendelijke leermethoden. Er wordt thematisch gewerkt en kinderen werken in hun 

eigen tempo aan opdrachtjes. De sfeer is heel goed en warm. Kinderen helpen elkaar waar 

nodig zonder mopperen. Het huis heet Ceria dat betekent blijdschap. Die blijdschap ervaren 

ze bij YASAP gedurende de tijd dat ze er wonen. 

Dus alleszins reden om dankbaar te zijn. Na het bereiken van het tienjarige jubileum is het 

bovendien heel mooi dat YASAP in hetzelfde jaar een volledig erkende Stichting is geworden 

in de Republiek Indonesië. Het bestuur zal nu moeten trachten YASAP onafhankelijk van 

Nederland te maken. YASAP-Nederland treedt langzaam naar de achtergrond. Wel blijven 

we open staan voor iedere vraag van hun kant voor assistentie.  

 

 

 

 


