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Voorwoord
Met veel genoegen bieden wij hierbij het jaarverslag 2015 aan. Dit verslag is
een verantwoording van de activiteiten en financiën van de Stichting Kids
Future Indonesia.
Het zelf opzetten en uitvoeren van nieuwe (grote en dus dure) projecten, zoals
de Stichting Kids Future Indonesia heeft uitgevoerd van 2010 – 2014, is niet
mogelijk geweest in 2015. Het bestuur is van mening, dat de donaties eerst
moeten toenemen voor de Stichting Kids Future Indonesia nieuwe
verplichtingen kan aangaan.
In 2015 is daarom veel aandacht besteed aan het werven van middelen en
uitbreiding van het netwerk in Indonesië. Verder zijn nieuwe projecten bezocht
en is nagegaan welke behoeften aanwezig zijn bij scholen en ouders van met
name dove en slechthorende kinderen op Bali.
Het bestuur heeft als doel om meer kinderen en jongvolwassenen te kunnen
helpen met onderwijs en studie. Wij willen dit de komende jaren tot stand
brengen door het verwerven van extra middelen tot het niveau van minimaal €
10.000.
Tot slot willen wij onze sponsoren dankzeggen. Door hun bijdragen is de
Stichting Kids Future Indonesia er ook in 2015 in geslaagd op een adequate
wijze invulling te geven aan haar missie en statutaire doelstelling.
De voorzitter,
Mw. drs. Yvonne Schram

Dove kinderen leren gebarentaal op
Bali.

3

Stichting Kids Future Indonesia in het kort
Rechtsvorm

Selectie projecten

Opgericht in 2009.

De Stichting hanteert de volgende criteria:

Stichting, statutair gevestigd in




's-Hertogenbosch.

Bestuursleden en functies
drs. Y. Schram, voorzitter
drs. H. Voorhuis, penningmeester
mr. M. van de Vall, secretaris

Structuur en organisatie

Kleinschalig projecten
Maximaal persoonlijk of sociaal
rendement
 In samenwerking met plaatselijke
contactpersonen op scholen, in
weeshuizen, gemeenten,
jongerenorganisaties
Registratie en erkenning
Stichting Kids Future Indonesia is erkend als
ANBI, een algemeen nut beogende
instelling. Dit betekent dat, afhankelijk van
de eigen situatie, de gift aftrekbaar is voor
de belastingdienst en dat er vrijstelling is
van schenkingsrechten.
Donaties en kosten

Particulier hulpverleningsinitiatief.
Alle bestuursleden werken onbezoldigd en
zonder onkostenvergoeding.

2015

€
Donaties

2.600,00

1.200,00

Kosten
overhead

181,54

62,30

Projecten

36,14

0

1.360,80

69,17

Studiefonds

Donateurs
Eenmalige of jaarlijks terugkerende donaties

Werkgebied
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2014

Communicatie

Projecten

Website
Nieuwsbrieven

Stichting Kids Future Indonesia ondersteunt
vanaf de oprichting in 2009 projecten in de
volgende categorieën:

Folders



Presentaties
Televisie in Indonesië







Missie
Stichting Kids Future Indonesia ondersteunt
relatief kleinschalige projecten met een
groot rendement. De Stichting ziet erop toe
dat elke gedoneerde euro maximaal ten
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Onderwijs / studiefonds
 Engels op basisscholen
 Vervolgopleidingen voor
(wees)kinderen o.a. als zij op 18jarige leeftijd het weeshuis
moeten verlaten
Opvang
 Ondersteuning van weeshuizen
 Van (wees)kinderen als zij op
18-jarige leeftijd het weeshuis
moeten verlaten
Huisvesting
 Verbouwing van de keuken,
eetzaal, slaapzaal, studeerzaal
van het weeshuis in Tuka (Bali)
van de Zusters Franciscanessen
 Aanschaf van meubilair
Sociale begeleiding
 Engels voor werkloze jongeren
en begeleiding naar werk
Medische zorg
 Noodfonds voor ziektekosten
van (wees)kinderen

goede komt van de projecten en van het
studiefonds voor kinderen en jongeren.
Werkwijze
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Onder plaatselijke leiding met financiële
steun vanuit Nederland
Vraaggericht: inspelen op noden en
behoeften
Bestuur besluit over toekenning van geld
Direct en frequent toezicht op de juiste
besteding van het geld bij projecten
Regelmatig wordt gerapporteerd door
de plaatselijke leiding over de voortgang
bij projecten
Lage overheadkosten
Verslaglegging inclusief jaarrekening

Bestuursverslag 2015
In het verslagjaar 2011 heeft de Stichting Kids Future Indonesia invulling kunnen geven aan
haar doelstellingen door financiële steun aan projecten Engels voor werkloze jongeren in de
regio’s Cepaka en in de regio Kaba-Kaba . In 2013 is het project van drie jaar succesvol
afgerond. In 2014 is een onderzoek gestart om de behoeften na te gaan en nieuwe projecten
op te zetten. In 2015 zijn een aantal projecten bezocht.

Project ‘’The Sound of Hope’’: de Sushrusa School voor dove
kinderen

Doofheid komt veel voor op Bali. Er zijn dorpen, waar alleen doven wonen. Het is een
genetische afwijking en zoals met elke ziekte op Bali wordt het als een straf van de goden
beschouwd. De kinderen worden verborgen gehouden voor de buitenwereld of verlaten
door de ouders. Er is wel een staatsschool voor doven en geestelijk gehandicapten (het zegt
veel, dat beide beperkingen in dezelfde school zijn ondergebracht!), maar de school heeft
geen faciliteiten en geen speciaal opgeleide leraren. Slechts 10% van alle dove kinderen op
Bali bezoekt deze school. Omdat de leraren geen gebarentaal beheersen, kunnen zij het de
kinderen ook niet leren. De kinderen kunnen niet praten. Daardoor worden zij vaak
verondersteld doof te zijn, terwijl er nog een gering percentage gehoor aanwezig is.
Hoortesten worden niet afgenomen en er zijn ook geen gehoorapparaten beschikbaar.
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Allereerst hebben wij het gebouw bezocht, waarin de kleuterschool en basisschool voor
dove kinderen is ondergebracht. In het gebouw staat een door Nick Liem met lokaal
beschikbare materialen vervaardigde hoorcabine. Samen met dr. Vikki McKay heeft Nick al
450 kinderen laten testen. 250 kinderen konden worden geholpen met een gehoorapparaat
en 200 kinderen zijn volledig doof.

Na de leeftijd van tien jaar is het bijna onmogelijk om de kinderen nog goed te leren praten
en Vikki heeft een programma ontwikkeld voor de kleuterschool en basisschool om jonge
kinderen te leren praten. De school is echter veel te klein. In de school kunnen slechts 40
kinderen aangepast onderwijs volgen.
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In de school staat een door Nick gebouwde hoorcabine om hoortesten af te nemen bij de
kinderen.

Nick Liem leidt ons rond in de school. Hij deelt zijn dromen met ons. Voor dove kinderen is
geen vervolgopleiding beschikbaar. Een ambachtsschool is zijn nieuwe project. 5 jaar
geleden heeft hij al een soort sociale werkplaats opgezet, waar dove meisjes leren werken
met een naaimachine (The Factory). Hiervoor heeft hij destijds een huis gehuurd naast de
school voor dove kinderen.
Voor de Japanse markt worden onder andere deze tasjes gemaakt in The Factory.

The Factory zal worden verplaatst naar de school in aanbouw in Catur. De ‘Sound of Hope’
school wordt een brede ambachtsschool voor dove kinderen (onder andere administratief,

9

ICT, land- en tuinbouw, slagerij, bakkerij). In het restaurant, waar de producten worden
verkocht, kunnen de kinderen leren en werken.

De varkensstallen staan er al en de varkens hebben al biggetjes. Het varkensvoer wordt
gesponsord door een Thaise Rotarian.
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De nieuwe school staat op een vroegere Nederlandse koffieplantage. Een groot deel van de
koffieplanten is nog aanwezig en draagt vrucht. Het hele project wordt duurzaam opgezet.
Regenwater wordt opgevangen en hergebruikt. De mest van de scharrelvarkens wordt
gebruikt om methaangas te produceren voor de keuken. En natuurlijk om compost te maken
voor de moestuinen. Op de daken komen zonnepanelen voor de elektriciteit.
Het kost US$ 125 per jaar om een hardhorend kind te begeleiden. Hulp aan een doof kind
kost US$ 250 per jaar.
De reparatieplaats voor gehoortoestellen heeft behoefte aan oude hoortoestellen. Van de
onderdelen van oude en kapotte hoortoestellen worden nieuwe hoortoestellen gemaakt.

The Green School
The Green School is een prachtig (internationaal) project van John Hardy. De school wordt
bezocht door kinderen vanuit de gehele wereld. De school biedt een compleet programma
van kleuterschool tot High School. Het is een school gericht op het opleiden van toekomstige
wereldleiders in duurzaamheid. De school telt 280 leerlingen tussen de drie en zeventien
jaar oud. Een jaar op de Green School kost tussen de zes – en twaalfduizend dollar. Zij
zoeken vooral sponsors om ook lokale kinderen de mogelijkheid te bieden om naar deze
(toch wat dure en elitaire) school te gaan. Tot dusver zitten er 18 Balinese leerlingen op de
school met een studiebeurs. Het streven is om 10% Balinese leerlingen op te leiden.

Ypac
Een tehuis met school in Jimbaran. In het huis wonen gemiddeld 20 jongeren onder de 18
jaar, die lichamelijk en/of geestelijk gehandicapt zijn.

Sari Hati School
Een school voor kinderen en jongvolwassenen met geestelijke en lichamelijke beperkingen.
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Yayasan Corti

Yayasan Corti is een
weeshuis voor dove
kinderen en
onderdeel van het
project ‘’Sound of
Hope’’.
Het busje van
Lumina ABC brengt
de dove kinderen
van en naar school.
Het verkeer is te
gevaarlijk voor
dove kinderen om
zelf op de fiets te
gaan.

Veel kinderen wonen bovendien ver weg en de ouders zijn vaak niet in de gelegenheid om
de kinderen naar school te brengen.
De kinderen in Yayasan Corti gaan in de toekomst gebruik maken van de beroepsopleidingen
op de school in aanbouw, waarvan de opening is voorzien in 2016. Yayasan Corti werkt nauw
samen met het personeel van Lumina ABC. Het doel van de stichting Lumina is om doofheid
op te sporen, een diagnose te stellen en onderwijs te geven aan dove kinderen.
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Het bestuur besluit in 2015 om in Nederland zoveel mogelijk oude hoortoestellen in te
zamelen voor het project ‘’Sound of Hope’’.
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Weeshuis Johannes Gabriel

Het weeshuis Johannes Gabriel is een kleinschalige opvang van 23 kinderen in een kleine
woonwijk in Kediri. Het weeshuis wordt geleid door een Protestants Christelijke organisatie
in Jakarta.
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Studiefonds Stichting Kids Future Indonesia
Het Studiefonds bekostigt de opleiding van studenten. De projecten en de uitgaven ten
behoeve van het Studiefonds zijn allemaal voorzien van een financiële onderbouwing.
De Stichting Kids Future Indonesia voert de projecten uit in eigen beheer en in
samenwerking met lokale partners. Op die manier kunnen wij onze donateurs voor 100%
garanderen, dat geld rechtstreeks en zonder tussenpersonen ten goede komt aan de
opvang, huisvesting en het onderwijs van kinderen en jongeren.
In 2013 heeft de stichting € 1.693, 52 voor schoolgeld/collegegeld betaald.
Voor Ni Kadek Olivia Mimigasari betaalde de Stichting een deel van het schoolgeld voor de
Junior High School (SMA). Haar vader betaalt zelf de helft van de studiekosten.
I Putu Nora Ary Raditja en I Made Gunadika zijn gestart met hun Hbo-opleiding Informatica
van 4 jaar in 2011. De opleiding duurt 4 jaar: van 2011 – 2015.
Lukas Lelu Wunda is in 2014 geslaagd aan de Universiteit Udayana, waar hij een opleiding
Bouwkunde en Architectuur heeft gevolgd van 4 jaar.
In augustus 2014 heeft de stichting het schoolgeld betaald (schooljaar 2014/2015 voor de
opleiding tot kok voor Surya Dwi Pramana. Het betreft een mbo-opleiding, die twee jaar
duurt (bijlage 2 en 3). Ook voor schooljaar 2015/2016 heeft de stichting zijn schoolgeld
betaald.
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I Made Gunadika volgde dankzij het studiefonds van de Stichting Kids Future Indonesia een
Hbo-opleiding Informatica. De opleiding duurde 4 jaar. In 2015 is I Made Gunadika geslaagd
voor zijn examen. Hij heeft inmiddels een uitstekende baan gevonden.
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Jaarrekening 2015

Balans per 31 december 2015
31-12-2015

31-12-2014

3.813,53

2.851,18

3.813,53

2.851,18

3.813,53

2.053,46

Activa
Vlottende Activa
Voorraden
Overige vorderingen
Liquide middelen

Passiva
Eigen vermogen
Stichtingskapitaal
Nog niet toegezegde middelen

Schulden
Langlopende schulden

728,55

Kortlopende schulden

69,17

3.813,53

2.851,18

2015 €

2014 €

2.600,00

1.200,00

Baten en Lasten

Baten

Lasten
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Kosten projecten

36,14

0

Kosten administratie

39,37

47,45

142,17

14,85

1.360,80

69,17

1.021,52

1.068,53

1.021,52

1.068,53

3.813,53

2.851,18

3.813,53

2.851,18

Per 1 januari 2015

2.851,18

1.713,48

Over 2015

1.021,52

1.068,53

Kosten bank

Kosten studiefonds

Saldo der baten en lasten

Liquide middelen

NL37 RABO 0122 6131 12

Nog niet toegezegde middelen

69,17

Vooruitbetaald 2016
Resteert nog niet besteed
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3.872,70

2.851,18

-59,17

-797,72

3.813,53

2.053,46

2015 €

2014 €

2.600,00

1.200,00

2.600,00

1.200,00

Baten
Donaties
Rente bank

Lasten projecten
Docenten

0

Lesmateriaal, boeken,
computerprogramma’s

36,14

0

Projecten

36,14

0

Collegegeld Made Guna Dika
voor 4 jaar (eenmalig betaald
voor 4 jaar in 2011)
Afstuderen examengeld
opleiding architect scriptie Lukas
Lelu Wunda

692,41

Schoolgeld opleiding kok voor
Surya Dwi Pramang augustus
2014/2015 semester I + II

319,86

Schoolgeld opleiding kok voor
Surya Dwi Pramang augustus
2015/2016 semester I

348,53

Studiefonds

69,17

1.360,80

69,17

39,37

47,45

Kosten
Website
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Bank

142,171

14,85

181,54

62,30

Overige gegevens
Voorstel omtrent de bestemming van het resultaat
Het bestuur stelt voor het resultaat over 2015 ad € 1.021,52 toe te voegen aan de nog niet
toegezegde middelen. Dit voorstel is als zodanig in de jaarrekening verwerkt.

Goedgekeurd en vastgesteld door het bestuur in 2016
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Goedkoop tarief bij de Rabobank is vervallen voor stichtingen en verenigingen.

Bijlage 1
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Bijlage 2
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Bijlage 3
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