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Inleiding 

 

Vorig jaar hebben we twee keer een nieuwsbrief aan de belangstellende 

sponsoren gestuurd. Naast de website proberen we sinds kort met blogs, twitter 

en misschien ook nog wel met facebook YASAP onder de aandacht van meer 

mensen te brengen. Daarom komt de nieuwsbrief nu later dan u van ons 

gewend bent. Voor degene die al gewend zijn aan “Social Media”,  komt er 

misschien in deze nieuwsbrief oud nieuws voorbij, maar velen zijn nog steeds 

blij met een (gedrukte) en nu een gedigitaliseerde nieuwsbrief. In deze 

nieuwsbrief berichten wij u over de: Mikrokrediet actie, Artikel in My World, 

Test Kinderen, Evaluatie leerjaar op Java; Voorjaarsbollenactie.  
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Willy Deinum (secretaris) 

Zagerij 11, 9713 DG Groningen 
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Johan van der Mark (penningmeester) 
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Mikrokrediet actie 

 

De kinderen van de Dr. E.A.Borgereschool in Joure hebben een heel 

succesvolle Mikrokrediet actie gehouden voor YASAP. Zij hebben met een 

begin bedrag van € 3, - per leerling uiteindelijk in tien weken het uitgedeelde 

geld kunnen vermeerderen tot een eindopbrengst van €1848,46! Het 

kindertehuis in Kupang heeft voor dit geld een koe gekocht. Het is een 

jarenlange wens om de sawa velden na de oogst te laten begrazen door een 

koe die ook voor mest zorgt. De mest is weer goed voor de organische 

bemesting van de rijstvelden. Met deze actie hebben de kinderen in Joure 

geleerd dat je door creatief te zijn veel kunt verdienen. Op Timor kunnen de 

kinderen straks leren hoe ze met goede bemesting en dierverzorging zichzelf 

gezond kunnen houden. Er staan hierover leuke brieven van de kinderen op 

de website www.yasap.nl  

www.yasap.nl 
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Kinderen getest 

 

Er zijn kinderen van het kindertehuis 

die soms moeite hebben met het 

begrijpen van hun leerstof. Een 

veelvoorkomend probleem op Timor. 

Het personeel op de scholen geeft 

geen extra aandacht als er leerhiaten 

zijn bij de kinderen. Ouders die zien 

dat hun kind niet goed mee kan 

komen op school, halen hun kind 

meestal van school. Bij YASAP is dit 

geen optie. Elk kind wordt in het 

kindertehuis zo goed mogelijk 

geholpen met bijles.  Desondanks 

blijven er vragen voor de staf van 

YASAP waar zij  geen oplossing voor 

hebben. Daarom zijn er zeven 

kinderen psychologisch getest. Bij 

twee kinderen waren de resultaten 

van de test onder de maat. Vier 

kinderen hadden een normale 

ontwikkeling. Eén meisje, nog in de 

kleuterleeftijd, had en boven 

gemiddelde score. Gelukkig dat de 

staf van YASAP nu tot deze aanpak 

overgaat zodat ze een indicatie 

hebben van de mogelijkheden van 

de kinderen. De resultaten van deze 

testen geeft YASAP het inzicht over 

de individuele mogelijkheden van elk 

kind.  

 

Extern Adviseur bij YASAP-Kupang 

 

Na het bezoek van Brecht in  januari 2010 hoopten wij dat er in Kupang veel nieuwe initiatieven vanuit het bestuur van 

Kupang zouden komen om zich na de herregistratie van de Stichting meer onafhankelijk van YASAP-Nederland op te 

stellen. Dat viel tegen, het Timoreese bestuur bleef vrij passief m.b.t. het nadenken over een onafhankelijke positie van 

YASAP-Kupang.  Een  extern adviseur (Nederlander) zoekt nu met het bestuur van YASAP-Kupang naar een oplossing. 

Ondertussen zijn wij in Nederland ons aan het bezinnen waar wij YASAP-Kupang graag zouden willen zien over 10 jaar. 

Het is voor Brecht persoonlijk een spannend gebeuren. We zijn  blij dat we met vereende krachten proberen YASAP 

veilig te stellen voor de toekomst.     Het bestuur van YASAP          (zie hieronder ‘de bollenactie’) 

 

 

 

Evaluatie leerjaar op Java 

 

Over een paar weken weten we 

of Sarah en Venli respectievelijk 

geslaagd en overgegaan zijn op 

hun school in Banyuwangi. De 

meisjes hebben veel nieuwe 

dingen beleefd en hebben zich 

goed gehandhaafd zowel op 

school als op het internaat. 

Op de foto staan de meisjes 

samen met de echtgenoot en het 

dochtertje van Ibu Naning, die 

hen dit afgelopen jaar bij heel 

veel dingen geholpen heeft. 

Naast het internaat kunnen ze 

hier in weekenden leuk bijkletsen 

in een huiselijke sfeer. 

zomervakenzomervakantie is kort 

waardoor zijoo vakantie naar 

Timor. Na de evaluatie door de 

begeleiders op Java en door de 

staf op Timor hopen we dat er alle 

reden is om door te gaan op de 

ingeslagen weg.  

 

 

My World plaatst een artikel over 

YASAP 

 

Op een landelijke dag over 

ontwikkelingssamenwerking  trok 

YASAP de aandacht van een nieuw 

blad  “My World”. De interesse van 

een journalist van dit blad werd 

gewekt tijdens een workshop waar 

het probleem van biologische 

rijstteelt bij YASAP ter sprake kwam. 

Het grootste rijstveld van YASAP ligt 

middenin een rijstcomplex, zodat het 

onmogelijk is het met kunstmest en 

pesticiden vervuilde water van de 

sawa’s van de buren buiten de sawa 

van YASAP te houden. De journalist 

vroeg Brecht of zij een keer een 

interview wilde geven. Dit verhaal 

komt  in het juninummer van “My 

World” te staan! Voor YASAP een 

hele eer dat wij samen met nog twee 

stichtingen uit de vele honderden 

aanwezige Ngo’s (non governmental 

organisation) uitgekozen zijn. Als u 

nog niet dit gratis blad ontvangt kunt 

u dit aanvragen (www.myworld.nl)  

Of kijk in juni op de YASAP website 

waar dit artikel zeker geplaatst gaat 

worden. 

 

http://www.myworld.nl/


 

 
Voorjaar Bollen Actie. 

Met deze prachtige bollenmand willen wij een voorjaarsactie plannen voor 

YASAP. U kunt één of meerdere mand(en) bestellen en die dan bv. mee 

naar huis nemen als  u op de sponsordag komt, die we in het voorjaar 2014 

gaan organiseren. Mocht u voor een vereniging of vrienden meerdere 

manden willen bestellen dan kan dat ook en verzorgt YASAP de bezorging. 

De prijs per mand is € 20,- . Als u zo’n mand wilt, kunt u dit doorgeven via 

info@yasap.nl 

We wensen u een fijne zomer met hartelijke dank voor uw steun aan YASAP. 
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