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Inleiding  
 

Het jaar 2020 was een voor Yasap Nederland een bijzonder jaar. Brecht kwam net voor de grote 

lock-downs in maart terug uit Timor met de laatste vlucht naar Nederland. Ze kreeg een 

koninklijke onderscheiding voor al haar Yasap werk en er ontstond een open discussie met 

Timor over een eventuele eindigheid van het support uit Nederland als Brecht weg zou vallen 

als trekker van de stichting. 

Bij Yasap-Kupang op Timor veranderde wederom het één en ander door de plotselinge komst 

van nieuwe leiding die enthousiast aan de slag ging, een goed functionerend bestuur, een 

extreem droge zomer, de Corona maatregelen en andere ontwikkelingen. Zie de rest van dit 

jaarverslag, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

4 
 

1. YASAP Nederland 
 

1.1 Bestuur YASAP Nederland 

De samenstelling van het bestuur in 2020 bleef ongewijzigd: Brecht Gerbrandy als voorzitter, 

Willy Deinum als penningmeester en Roel van der Steen als secretaris. 

 

1.2 Bezoek Brecht aan West-Timor  

Vanaf 27 jan – 24 mrt 2020 was Brecht in Indonesië. Hieronder de ontwikkelingen sindsdien: 

a) PPMT: “pusat pelatihan misi terpadu” het trainingscentrum voor organische 

landbouw. Zie voor meer achtergrond het jaarverslag 2018. 

In 2020 zijn de tuinactiviteiten conform de aanpak van PPMT gecontinueerd. Idee was 

om deze methode uit te rollen naar andere boeren en communities in de buurt, maar 

daar is nog niets van gebleken. Er is ook geen PPMT leiding meer op de tuin.  Een 

subsidieaanvraag richting Wilde Ganzen zag Yasap Kupang niet (meer) zitten. 

a) Nieuwe leiding:  Begin januari, 3 dagen voordat Brecht kwam, kwam het echtpaar Alit 

en Theny, beide theologen. Theny is niet afgestudeerd, heeft ook bij de radio gewerkt, 

rustige man.  Alit is wat extroverter, heeft ook in Singapore gewerkt als kindermeisje 

waar ze ook Engels leerde. Cum laude afgestudeerd 2e graads theoloog. Vicaris 

periode overgeslagen vanwege haar kind maar eind 2020 is ze alsnog hiermee gestart. 

Theny zwaait nu de scepter. 

b) Kleuterschool – Eind 2020 bleek dat de kleuterschool zichzelf in stand kan houden, 

gegeven dat wij Debby betalen en er andere inkomsten zijn voor het overige 

personeel. Een positieve ontwikkeling!   

c) Kindertehuis - Ons kindertehuis is geen weeshuis, maar veel meer een huis waar arme 

kinderen meer kansen krijgen (richting scholing/opleiding) op vervolgonderwijs na de 

middelbare school en een baan. Er is dan ook geen sprake van afbouw; in 2020 zijn er 

2 nieuwe jongelui, potentiële studenten, bijgekomen die in aanmerking komen voor 

een Yasap studiebeurs (zie d). Aris wil veeteelt studeren. Hij kan tegelijk helpen met 

de Yasap varkenshouderij die ze willen starten. 

d) Studiefonds – Omdat opleiding essentieel is, wil Yasap-Nederland graag meer 

studenten een beurs geven die kunnen en willen studeren (op Timor). Er is ook plek 

beschikbaar als deze studenten onderdak bij Yasap nodig hebben. Details van deze 

nieuwe studiebeurs worden begin 2021 uitgewerkt. 

De studerende meiden Sarah en Maria  op Java kunnen nog niet afstuderen want 

stage en scriptie moet nog. Zij mogen de deur niet of beperkt uit t.g.v. Covid-19. Een 

jaar extra studie is nodig om ‘nurse’ te worden. Dat biedt meer kansen op een goede 
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baan.  Yasap-Nederland maakt sinds eind 2020 hun studiebeurs rechtstreeks naar hen 

over op verzoek van de leiding Yasap Kupang. 

e) Varkens / Kiosk: De staf van Yasap Kupang heeft een plan opgesteld om inkomsten te 

genereren m.b.v. een varkenshouderij en een kiosk. Yasap-Nederland zou hiervoor de 

investering moeten dragen. Met deze plannen hopen ze de eerste stappen naar 

onafhankelijkheid te bereiken.  Yasap-Nederland wil garant blijven staan voor de 

studiekosten van de kinderen van Yasap.   

f) Corona - Ook op Timor heerst Corona en ook daar zijn scholen dicht en moeten 

mensen zoveel mogelijk thuisblijven. Echter, er zijn genoeg die op pad zullen moeten 

om te overleven. De kinderen van Yasap krijgen nog steeds online les met 

bevredigende resultaten.  

1.3 Financiën   

Een belangrijke inkomstenbron voor YASAP Nederland is nog altijd het geld dat de ca. zeventig 

donateurs/sponsoren overmaken op de rekening van YASAP. Samen doneerden zij in 2020 een 

bedrag van; € 9865,77. In 2020 kwamen er enkele nieuwe donateurs bij. Ook beëindigden  in 

2020 enkele donateurs hun sponsorschap.  

YASAP ontvangt jaarlijks meerdere giften. Giften waren er ook dit jaar, het zijn veelal éénmalige 

giften. Het totale bedrag bedroeg in 2020; € 798,80. 

 

De vervolgstudies van 2 meisjes op Java, maar ook die van sommige meisjes op West-Timor 

brengen hogere studiekosten met zich mee. Donateurs die speciaal voor studies van kinderen 

willen doneren kunnen dat doen, d.m.v. het vermelden van een opmerking hierover bij de 

donatie.  

 

YASAP-Kupang heeft nog altijd in beperkte mate eigen inkomsten. Zoals bijvoorbeeld 

inkomsten verkregen door de opbrengst van de sawa of tuin die verkocht is. Deze inkomsten 

zijn verhoudingsgewijs gering maar worden altijd vermeld in de maandelijkse financiële 

rapportage van YASAP Kupang. Debby is de administratieve kracht die de boekhouding doet en 

die de rapportages regelmatig naar het bestuur in Nederland stuurt. Eind 2020 bleek dat de 

kleuterschool zichzelf financieel in stand kan houden. Alleen Debby ontvangt salaris van Yasap 

Kupang, naast haar administratieve taak, is zij ook kleuterjuf.  

 

1.4 ANBI status  

YASAP-Nederland heeft de ANBI-status sinds 2008. Dit jaarverslag is overeenkomstig de regels 

betreffende ANBI-organisaties op de website  https://www.yasap.nl         

https://www.yasap.nl/
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2 . Yasap Kupang 
Marsa is gestopt als hoofd van de huishouding en heeft gezien haar leeftijd recht op pensioen.     

Qua gezondheid is zij kwetsbaar. Omdat zij administratief eigenaar is van de Yasap assets is het 

lokale bestuur bezig met overdracht naar een opvolger i.s.m. Brecht die financieel eigenaar is. 

Er wordt geen les gegeven op de kleuterschool, alles is gesloten vanwege Corona. De drie 

leerkrachten komen thuis bij de kinderen voor begeleiding / onderwijs aan  de kleuters. 

Roulerende thuisbezoeken, slechts af en toe dus.  De kindertehuis kinderen krijgen online les  

dat gaat goed dankzij laptops en eventuele assistentie van Theny . Verder hebben de kinderen 

bij Yasap verhoudingsgewijs nog een voordeel namelijk dat ze ook taken thuis hebben. Zo 

hebben ze wat omhanden in de eigen tuin/sawa, waarmee ze tegelijkertijd ook thuis veel leren 

over organische landbouw en economisch onafhankelijk worden. Corvee is er ook bij Yasap, 

zoals koken, zelf hun kleren wassen. Daarnaast zijn er muzieklessen, zang en andere creatieve 

activiteiten samen. 

De zomer was erg droog op Timor waar ook Yasap last van had: De waterput stond leeg en er 

moest water gekocht worden. Een prikkel van onze kant om een structureel betere oplossing 

voor de watervoorziening te (laten) onderzoeken is niet opgepakt, maar ook erg moeilijk voor 

een kleine onafhankelijke Stichting,  inspraakmogelijkheden op Timor/Indonesië zijn erg 

beperkt. 

Overige lokale ontwikkelingen zijn beschreven in hoofdstuk 1.2 n.a.v. het bezoek van Brecht. 

3 Public Relations 

3.1. Website en nieuwsbrieven 

Ook in 2020 werd de website van Yasap-Nederland verzorgd door Alie Mulder. Alle 

nieuwsbrieven en jaarverslagen zijn op de website terug te vinden. Ook de donatie 

mogelijkheid en informatie over ANBI worden vermeld. 

3.2. Publieksacties  

In 2020 zijn geen speciale acties ontwikkeld.  Het Yasap-bestuur in Nederland legt al enkele 

jaren de nadruk op het maken van projectvoorstellen/proposals door het bestuur/management 

van Yasap-Kupang.  Mochten wij een goed projectvoorstel ontvangen dan gaan we proberen 

steun te krijgen voor dat plan. In 2020 is door de staf op Timor een voorstel gemaakt voor het 

starten van een varkenshouderij en een Kiosk. Yasap-Nederland staat positief ten opzichte van 

goede voorstellen. In de hoop dat er ook andere instanties/partijen gaan komen om hun 

plannen in eigen land te laten financieren. 
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4.  Samenvatting 2020 

 
Het jaar 2020 kende een goede start met een nieuwe enthousiaste leiding bij Yasap-Kupang. Dit 

mede dankzij een goed functionerend bestuur en dat is ook nieuw! Resultaat is dat er écht 

nagedacht wordt hoe Yasap-Kupang te zijner tijd zonder hulp vanuit Nederland kan 

functioneren. Dit hopen ze te bereiken met een varkenshouderij en een kiosk. Ook zijn er 

plannen voor extra studiebeurzen, die worden begin 2021 verder uitgewerkt. De overige 

ontwikkelingen zijn stabiel: De kinderen doen het goed. De lokale staf is stabiel. Marsa is 

formeel met pensioen. Het bestuur in Nederland is ongewijzigd en de financiën zien er goed uit. 


