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Inleiding
Het jaar 2016 kende meerdere ontwikkelingen waarvan een aantal verderop meer in detail
aan de orde komen:









De afspraak met het bestuur Yasap-Tarus was, dat de salariskosten van de
kleuterleidsters per 01-01-2016 door de overheid betaald moesten worden. Deze
deadline werd niet gehaald. Eén van de redenen was, dat de school een particulier
initiatief was. De vraag blijft: Hoe lang blijft YASAP de kleuterschool nog steunen?
Twee reizen georganiseerd naar de NTT( West-Timor en Sumba) waarbij Yasap-Tarus
als gastlocatie functioneerde.
Het instellen van een studiefinancieringsfonds voor de hoge schoolkosten voor
sommige vervolgstudies in Indonesië wanneer kinderen doorstuderen na hun
middelbare schoolopleiding
Gesprek met Mery Kolimon, synodevoorzitter van de kerk in West-Timor, om via
haar kerk jonge talentvolle theologen te zoeken, die zich willen inzetten om YasapTarus naar een zelfstandige stichting te leiden.
Financieel verslag van YASAP-Nederland.
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1. YASAP Nederland
1.1 Bestuur YASAP Nederland
In 2016 is de samenstelling van het bestuur wederom gewijzigd. Willy Deinum heeft zich
ingewerkt als penningmeester. Roel van der Steen werd secretaris en Brecht Gerbrandy
bleef voorzitter.

1.2 Salariëring van drie kleuterleidsters
In 2015 heeft dhr. Poddighe als adviseur van YASAP-Nederland meerdere keren met het
bestuur van Yasap-Tarus gecorrespondeerd. Eén van de afspraken was, dat YASAPNederland per 01-01-2016 de salariëring van drie kleuterleidsters gaat beëindigen.
Uiteindelijk kwam het bestuur van Yasap-Tarus niet met een passend voorstel.
Vervolgens besloot het bestuur van YASAP-Nederland de salarissen voor de kleuterleidsters
gedurende het schooljaar t/m juni 2016 te blijven betalen. Twee kleuterleidsters is de
minimum bezetting. Het voorstel is om hun salarissen op te splitsen vanwege meerdere
werkzaamheden voor Yasap-Tarus ( deel kleuterschool, deel kindertehuis).
In juni bleek dat de hoofdkleuterleidster uiteindelijk zelf initiatief heeft genomen om een
bijdrage van de lokale overheid te regelen als vervanging voor het wegvallen van de YASAP
bijdrage. Vanaf 2017 heeft de overheid in ieder geval een reiskosten bijdrage toegezegd aan
de andere 2 kleuterleidsters. Met deze kleine stapjes geeft de overheid toch blijk van haar
verantwoordelijkheid m.b.t. deze kleuterleidsters. Voor YASAP-Nederland reden om de
salarissen van deze twee kleuterleidsters voorlopig nog voor haar rekening te blijven nemen.

1.3 Bezoek Brecht aan West-Timor
Van 10 mei tot 8 juli ging Brecht voor twee reizen richting Indonesië, o.a. West-Timor. Eén
reis met studenten van de Volksuniversiteit van Groningen (Bahasa Indonesia studenten) en
een reis met een Wederzijds groep. Voor de YASAP sponsoren is het goed om te weten dat
gasten een welkome inkomsten bron zijn voor Yasap-Tarus. Het gastenverblijf van YASAP
diende als uitvalsbasis voor de rondritten over West-Timor en Sumba. Hiervoor werd per dag
een bedrag aan Yasap-Tarus betaald. De gasten kregen een positieve indruk van het
kindertehuis van Yasap-Tarus. Met name de goede sfeer in het kindertehuis viel velen op;
vrolijke en lieve kinderen, een staf die er enkel voor de kinderen is, altijd lekker en gezond
eten. De hygiëne in het gastenhuis en het kindertehuis is schoon en verzorgd.
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In december is Brecht opnieuw drie weken bij Yasap-Tarus geweest om Kerst te vieren, maar
vooral ook om te praten met de manager Stef Riwu, de staf van Yasap-Tarus en met Mery
Kolimon over de toekomst van Yasap-Tarus. Hierover meer in hoofdstuk 3 Yasap-Tarus.

1.4 Financiën
Een belangrijke inkomstenbron voor YASAP Nederland is het geld dat de ca. vijftig donateurs
/ sponsoren overmaken op de rekening van YASAP. Samen brachten zij dit jaar een bedrag €
13.779,13 bijeen. In 2016 zijn enkele trouwe donateurs overleden. Ook kwamen er weer
nieuwe donateurs bij voor YASAP.
YASAP ontvangt jaarlijks meerdere giften. Het betreft hierbij vaak éénmalige bijdragen, o.a.
van kerken, verenigingen, particuliere instanties etc.
Eén van de pijlers van YASAP is onderwijs. In de praktijk blijkt dat sommige vervolgstudies in
Indonesië hoge kosten met zich meebrengen. Daarom heeft YASAP-Nederland een speciaal
studiefonds ingesteld.
Notarieel schenken is eenvoudiger geworden. Donateurs kunnen hiervan gebruik maken
door het invullen van het formulier “Overeenkomst Periodieke Gift in geld” van de
belastingdienst. Dit staat op de website van Yasap:
http://www.yasap.nl/index.php/steun-yasap/doneren-schenkingen .
Ook Yasap-Tarus heeft een beperkte hoeveelheid inkomsten. Bijvoorbeeld van de gasten die
komen logeren. Deze inkomsten zijn niet in beeld bij Yasap Nederland. Stef Riwu houdt een
eigen boekhouding bij die regelmatig naar het bestuur in Nederland gestuurd wordt.

1.5 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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2 Public Relations
2.1. Website
Ook in 2016 is de YASAP website weer verzorgd door Alie Mulder. De website is aangemaakt
in Joomla. De indeling en structuur is in mei door de secretaris kritisch bekeken en hieruit
zijn een aantal verbeteradviezen gekomen waar Alie Mulder mee aan de slag is gegaan.

2.2. Nieuwsbrieven
In 2016 verscheen in augustus een nieuwsbrief.

2.3. Publieksacties
In 2016 zijn geen speciale acties georganiseerd. Wel heeft één van de reizigers van de
Wederzijds groep een deurcollecte actie aangekondigd t.b.v. YASAP in de Bergsingelkerk te
Rotterdam.
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3. YASAP-Tarus
3.1 Yasap-Tarus algemeen en het bestuur
Het bestuur in Kupang bestaat uit Dhr. Soleman Dethan (voorzitter) Mw. Agustina Amitiran
(secretaris) en Marselina Seko(penningmeester). Mw Mery Kolimon was adviseur. Zij werd in
oktober 2015 verkozen tot Synodevoorzitter van de GMIT, dit is de grootste protestantse
kerk van de NTT provincie. Een invloedrijke positie waarvan we hopen dat Yasap-Tarus ook
zal profiteren. Vanwege deze drukke functie zei Mery haar rol als adviseur bij Yasap-Tarus
op. YASAP-Nederland had hier begrip voor, maar vanuit de gedachte, dat zij als Kerkelijk
leidinggevende invloed zou kunnen uitoefenen mbt belangrijke kwesties begrepen we haar
keuze niet. Want juist op het gebied van kinderrecht en educatie is er een grote noodzaak
dat de kerk zich daar verantwoordelijk voor voelt en ook daden laat zien.
Het bestuur van Yasap-Tarus is pas in 2014 officieel ingeschreven en erkend door de
Indonesische overheid. Het bestuur van Yasap-Tarus heeft volgens YASAP-Nederland een te
passieve houding. Zij laten de contacten met Nederland vooral lopen via de manager van
Yasap-Tarus Stef Riwu. Hoewel het inactieve bestuur voor ons geen werkbare situatie
opleverde, besloot YASAP-Nederland om de situatie op West-Timor nog even aan te zien.
Tijdens haar reizen in mei en juni was er geen contact van Brecht met het bestuur van YasapTarus. Vanwege hiervoor genoemde situatie bracht Brecht eind december weer een bezoek
aan Yasap-Tarus.
Tijdens haar bezoek in december heeft Brecht de zittende voorzitter van het bestuur in een
hartelijke sfeer bedankt voor zijn inzet. In dit gesprek kwam het zoeken naar en benoemen
van nieuwe bestuursleden aan de orde. Tot dit proces is voltooid blijft het huidige bestuur in
functie.
Stef Riwu wilde stoppen als manager bij Yasap-Tarus. Hij besteedde al jaren veel tijd aan
werkzaamheden voor de regering. De administratieve verantwoording voor de steun aan 50
dorpskinderen uit Noelbaki liep via Stef). Ook is Stef voor heel Oost-Indonesië de
contactpersoon tussen kindertehuizen en de overheid. Zijn tijdsinvestering voor de 50
kinderen van Noelbaki was waarschijnlijk groter dan voor de kinderen die eind 2016 nog in
het kindertehuis wonen. Reden voor YASAP-Nederland om hierover met hem in gesprek te
gaan en hier eisen aan te stellen. Het is nooit duidelijk geworden hoeveel tijd Stef besteed
heeft aan overheidswerkzaamheden. Tijdens het bezoek van Brecht eind december 2016
bleek dat Stef voor 50 % een baan bij de overheid (sociale dienst) krijgt per 01-maart 2017.
De insteek van het gesprek van Brecht in december met Mery Kolimon was: “Over een
aantal jaren zal YASAP-Nederland de inspanningen afbouwen en de vraag is, of er bereidheid
vanuit de kerk is om het werk van YASAP voort te zetten?”
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Als synodevoorzitter kan Mery Kolimon zeker mensen vinden die hun talent willen en
kunnen inzetten voor de lokale YASAP stichting, zodat Yasap-Tarus uiteindelijk zonder steun
vanuit Nederland gecontinueerd kan worden.
Dat resulteerde al snel in gesprekken met drie jonge afgestudeerde theologen en een
jaargenoot en goede vriend van Mery die ook deel uitmaakt van één van de commissies op
het synodekantoor van de GMIT kerk. Zij onderzoeken o.a. de gevolgen van de
communistenvervolgingen van 1965 en de nasleep daarvan waar nabestaanden tot op de
huidige dag onder lijden. Het zijn alle drie activisten (theologen) die willen opkomen voor
recht en gerechtigheid!
Het is verheugend dat juist deze jonge a.s. dominees zich bij Yasap-Tarus willen aansluiten.
Voor kinderen afkomstig uit een zwak sociaaleconomisch milieu dreigen allerlei gevaren.
Gevaren die momenteel zeer schrijnend aanwezig zijn op West-Timor in het werkgebied van
de GMIT kerk is trafficking ( kinderhandel). Vele slachtoffers zijn er inmiddels te betreuren.
De kerk heeft nog maar mondjesmaat aandacht voor dit soort problematiek.
Volgens Mery kan Yasap-Tarus vanwege haar strategische ligging een shelterfunctie krijgen.
Het kindertehuis is hiervoor zeer geschikt is. De bedoeling is dat er voor de kinderen die
slachtoffer zijn geworden van kinderhandel, trainingen en scholing komt zodat zij goed
opgevangen worden en terug kunnen keren naar het gewone leven. Daar willen deze
vrijwilligers zich 100% voor inzetten en dat past heel goed bij de visie en missie van YASAP.
Deze jonge theologen zijn klaar met hun studie maar moeten nog 4 tot 5 jaar wachten tot ze
opgeroepen worden door de kerk om als vicaris te mogen beginnen. In de tussentijd zoeken
ze vrijwilligerswerk meestal bij een kerkelijke gemeente en dat zou heel goed YASAP kunnen
zijn!

3.2 Kindertehuis
Begin 2016 was het kindertehuis van Yasap-Tarus verantwoordelijk voor veertien kinderen.
Waarvan twee meisjes op Java studeerden, vanaf september drie. Zes kinderen deden
eindexamen Sarah SMA in Banyuwangi, Yuvim, Santi en Asti en Maria deden eindexamen in
Kupang/Timor. Yumin en Santi en Asti gingen weg bij Yasap-Tarus omdat ze werk hebben
gevonden op Timor. Maria en Sarah zijn begonnen in Yogyakarta aan de STIKES HBO
verpleegkunde opleiding. Albert tenslotte is naar Sumba vertrokken onder
verantwoordelijkheid van YASAP voor een praktische cursus over organische landbouw. Eind
2016 woonden nog acht kinderen bij YASAP drie op Java en één op Sumba zodat eind 2016
totaal nog twaalf kinderen onder de verantwoordelijk van Yasap-Tarus vielen.
Sarah en Maria studeren in Yogyakarta en hebben het daar goed naar hun zin. Ze zijn beide
geslaagd in december voor al hun tentamens van het eerste semester.
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Venly zit in haar laatste jaar van het VWO op Java. Haar vervolgstudie hebben we eind
december goed met haar besproken. Zij is wijzer geworden van haar studie op een goede
school op Java maar wil toch graag terugkomen naar West-Timor en weer bij Yasap-Tarus
komen wonen en vandaar uit colleges gaan volgen. Ze zal ingeschreven worden voor
Landbouw en Biologie aan universiteiten op West-Timor.
Albert volgt een landbouwproject (PPMT). Albert krijgt een maatje Allen (net afgestudeerd
aan SMA/HAVO/VWO) per april 2017. Samen gaan deze jongens proberen alle opgedane
kennis over organische landbouw bij PPMT in Lewa, later bij Yasap-Tarus in praktijk te
brengen.
Voor Esni, het gehandicapte meisje door epileptische aandoeningen, dat door een donateur
uit Nederland speciaal gesteund wordt, is de situatie op Timor verre van ideaal. Yasap-Tarus
loopt tegen de grenzen van een verantwoorde verzorging op voor haar op West-Timor. Wel
is er ook financiële ondersteuning voor haar via de overheid.

3.3 Kleuterschool
De beoordeling op de accreditatie eisen van de overheid vindt ieder jaar plaats op basis van
een op te stellen rapportage. De drie kleuterleidsters zijn hier zelf heel druk mee en
accepteren ondertussen dat zij uiteindelijk veel financiering zelf moeten regelen om in
aanmerking te komen voor een contractsalaris m.b.v. bevriende overheidsdienaren, ouders
of derden. Zij begrijpen dat Nederland de bijdrage wat salarissen betreft gaat afbouwen.
Het aantal ingeschreven kinderen op de kleuterschool voor cursus jaar 2016/2017 is
vierendertig. Dit is een toename vergeleken met het aantal ingeschrevenen in 2014/2015,
toen achtentwintig kinderen. Tijdelijk was er een afname van het aantal leerlingen. Nu is het
aantal leerlingen weer op peil, omdat de Ceria kleuterschool, als eerste en oudste
kleuterschool volgens de ouders toch het beste onderwijs geeft. Daaruit is het toegenomen
aantal leerlingen per 01-08-2016 te verklaren.
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4. Samenvatting 2016
Zowel de kinderen die in het kindertehuis wonen alsook de kinderen die op Java onderwijs
volgen doen het goed. Venly kiest ervoor op West-Timor verder te gaan studeren. Albert
volgt een cursus op Sumba.
De financiering van de drie kleuterleidsters is in 2016 gedeeltelijk opgelost en mogelijk
komen er nog toezeggingen van de overheid. Misschien komt er nog een contractsalaris voor
een tweede kleuterleidster in 2017.
Er waren twee reizen naar de NTT (West-Timor en Sumba). Yasap-Tarus kreeg door als
gastlocatie te functioneren voor deze twee groepen reizigers extra inkomsten. Bovendien is
het goed voor de promotie van Yasap-Tarus bij eventuele nieuwe donateurs.
Op de valreep van het jaar 2016 zijn er hernieuwde contacten met Dr. Pdt. M. Kolimon
gelegd. Zij heeft als synodevoorzitter de handschoen opgepakt om samen met stage lopende
theologie studenten Yasap-Tarus nieuw leven in te blazen.
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