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Inleiding
De reden dat ik alweer zo snel opnieuw een bezoek aan Indonesië heb
gebracht, is dat ik gevraagd ben een Wederzijdsreis te leiden naar Java, Timor
en Bali. Omdat YASAP een organisatie is die binnen de doelstellingen van de
Wederzijdsreizen past, konden ze zich bij YASAP al voor de tweede keer
verheugen op een bezoek van een Wederzijdsgroep.
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Tel: 050- 3141099
Johan van der Mark (penningmeester)
Groenendaal 45, 9732 CP Groningen.
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De deelnemers aan de Wederzijdsreis waren erg onder de indruk van
alles wat ze bij Yasap zagen.
Hieronder een greep uit enkele
opmerkingen van hen:
‘De kinderen hebben bij YASAP
een liefdevol thuis gevonden’. ‘De
onderlinge sfeer is erg goed en de
kinderen helpen mee waar nodig
en altijd zonder mopperen’. ‘Ze
leren en spelen en hebben een
fijne jeugd hier, daar kan de leiding
trots op zijn’.

Wederzijdsgroep op reis door Indonesië

Na drie weken reisde de groep
zonder mij terug naar Nederland
zodat ik ook nog wat zakelijke
besprekingen met het bestuur van
YASAP-Kupang kon hebben.

Aankomst met aanbieding van Timoreese slendang en dans van YASAPkinderen

.

de realisering van dit doel wellicht de ideale bemiddelaar omdat zij kan leunen op haar internationale
contacten; ook kan YASAP-Nederland de aanvullende
‘know-how’ leveren. Door de middelen te bieden voor
kwalitatieve goede begeleiding in het kindertehuis. En te
adviseren over de voor dit doel beschikbare
internationale fondsen.

De kinderen op de veranda van het gastenverblijf van YASAP

Voortgezette scholing op Java
Sarah en Venli zitten vanaf juli 2012 in Banyuwangi
(Oost-Java) op school. Ze zijn toegelaten tot de beste
SMP school daar. YASAP heeft hiervoor gekozen
omdat er veel kwaliteitsverschil in scholen is in
Indonesië. Op Timor is het bijna onmogelijk dat
kindertehuismeisjes worden toegelaten tot de beste
scholen. Invloed en geld van ouders spelen op Timor
een belangrijke rol om voor plaatsing in aanmerking te
komen. Op Java tellen voor onze meisjes alleen de
schoolprestaties en niet hun achtergrond (op grond
van testresultaten worden de leerlingen toegelaten en
met behulp van bemiddeling van een Stichting op
Java).

Venli en Sarah met Mama Marsa en hun nieuwe verzorgsters in
het internaat SANKTA MARIA.

Is YASAP op cruciaal moment in haar geschiedenis
beland?
De aanwezigheid van de twee meisjes op Java heeft
YASAP aan het denken gezet. We zijn ons bewust
geworden dat er voor een echte perspectiefverbetering
van talentvolle kinderen op Timor meer nodig is dan er
tot op dit moment geboden wordt door YASAP.
Er moet gelobbyd worden om deze talentvolle kinderen
op de betere scholen te krijgen in Timor. Dat lobbyen
voor gelijke kansen voor arme talentvolle
kinderen op Timor moet door invloedrijke mensen op
Timor gedaan worden! Het Timoreese deel van
YASAP behoort de contacten te leggen met de scholen
etc. YASAP-Nederland als organisatie, is voor

Het YASAP-kindertehuis wil enerzijds een sociaal doel
dienen maar moet óók voldoende inkomsten verwerven
om (op den duur) zonder sponsorgeld uit Nederland te
kunnen blijven bestaan. Vanuit de Timoreese bevolking
is op dit moment niet snel een financiële bijdrage te
verwachten. Daarom moet er met creatieve oplossingen
voor inkomsten voor YASAP-Kupang gezorgd worden.
Dit zou kunnen door:
1. Vaker een reis naar Indonesië/Timor organiseren.
De ervaring leert ons dat mensen Indonesië/Timor
graag op een authentieke manier willen leren
kennen. Via een bezoek aan YASAP kan dit heel
goed. Het gastenverblijf van YASAP doet niet onder
voor een sterrenhotel. De gasten van YASAP geven
aan de persoonlijke bejegening, geboden door de
staf en de kinderen van YASAP te waarderen. De
gastvrije huislijke sfeer die er heerst, valt iedereen
op. Verder kan YASAP met eigen vervoer
dagtochten organiseren. Of gewoon direct in de
omgeving van het kindertehuis de mooiste
wandelingen door de vele sawa’s aanbieden.

Gasten maken de rijstoogst mee op de sawa van YASAP

2. Studenten/Vrijwilligers/PUM-ers en MKB benaderen
om YASAP te helpen bij het opzetten van ‘sociaal
business’ op het terrein van organische landbouw.
Zodat de moestuin en sawa behalve in eigen
voedselbehoefte te voorzien ook inkomsten gaan
genereren voor het functioneren van YASAP.
Er kunnen nog boeiende jaren aanbreken voor YASAPKupang. Bent U nieuwsgierig geworden om een reis
naar Timor/YASAP te maken? Neem gerust contact op
met Brecht Gerbrandy, tel 050-3183688. Als (mede-)
oprichter van YASAP kan ik u adviseren over een
onvergetelijke reis naar Indonesië.
Zie hiervoor op: www.yasap.nl
Brecht Gerbrandy

