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Voorwoord
Met veel genoegen bieden wij hierbij het jaarverslag 2018 aan. Hierin beschrijven
wij de activiteiten, die hebben plaatsgehad gedurende het jaar 2018. Ook geven wij
inzicht in onze inkomsten en uitgaven en kijken wij vooruit naar 2019.
Op 18 oktober 2016 is het bestuur geïnformeerd over een te ontvangen legaat uit
de nalatenschap van Mw. B. Scheuer. Dit legaat is beschikbaar gekomen in 2018.
Met dit geld heeft de Stichting Kids Future Indonesia een aantal projecten voor
kinderen in Indonesië kunnen ondersteunen.

Graag wil ik van deze gelegenheid gebruik maken om de donateurs van onze
stichting hartelijk te bedanken. Zonder hun financiële bijdrage of een bijdrage in
natura is het voor ons niet mogelijk om onze hulp op het huidige niveau te
handhaven. Wij hopen, dat wij ook in de toekomst een beroep op onze donateurs
mogen blijven doen. De Stichting Kids Future Indonesia heeft geen overheadkosten
en elke geschonken Euro komt terecht bij de kinderen, die onze hulp hard nodig
hebben.

Namens het bestuur van de Stichting Kids Future Indonesia,

Mw. drs. Yvonne Schram,
Voorzitter
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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
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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.

Structuur en organisatie
Particulier hulpverleningsinitiatief. Alle bestuursleden werken
onbezoldigd en zonder onkostenvergoeding.
Donaties en kosten

2018
€
Donaties
Donatie in
natura
Kosten
overhead
Projecten

2017
€

78.943,90
0

150,00
798,00

258,35

213,30

6.048,40

0

0

0

Studiefonds

Donateurs
Eenmalige of jaarlijks terugkerende donaties

Werkgebied

Communicatie

Projecten

Website

Stichting Kids Future
Indonesia ondersteunt
vanaf de oprichting in

Nieuwsbrieven
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Folders
Presentaties
Televisie in Indonesië

2009 projecten in de
volgende categorieën:
•
•
•

•

•

•
•

•
•

•
•

Missie
Stichting Kids Future Indonesia ondersteunt relatief kleinschalige projecten
met een groot rendement. De Stichting ziet erop toe dat elke gedoneerde
euro maximaal ten 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

Onderwijs/
studiefonds
Engels op
basisscholen
Vervolgopleidingen
voor (wees)kinderen
o.a. als zij op 18jarige leeftijd het
weeshuis moeten
verlaten
Opvang en
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

•
•
•
•

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 2018
Projecten in 2018
1. The Sound of Hope
In Bali worden veel kinderen doof geboren door genetische oorzaken. Het is niet
vanzelfsprekend dat dove kinderen naar school kunnen. Een onacceptabele
situatie, omdat elk kind recht op onderwijs heeft.
In 2016 is onze samenwerking tot stand gekomen met Lumina en Yayasan Corti,
gevestigd in Denpasar, Bali. Mr. Augusti Hendrik en Mrs. Maria Isfourini beheren
het gehoortestcentrum en de school voor dove en slechthorende kinderen.
Wij zijn veel dank verschuldigd aan de heer Raymond Chin van Beter Horen
Oisterwijk voor het inzamelen van 90 gehoorapparaten voor de kinderen van de
Sushrusa School.
Op 14 april 2016 zijn 90 gehoorapparaten overhandigd aan Maria Isfourini. De
zachte plastic tubes voor de
gehoorapparaten konden
rekenen op grote
belangstelling. In Indonesië
worden alleen hard plastic
tubes gemaakt. De kinderen
hebben vaak last van het
gehoorapparaat met een hard
plastic tubes. Zachte plastic
tubes moeten echter worden
geïmporteerd uit het
buitenland en zijn erg duur. In
2017 hebben wij zakjes met
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200 plastic tubes meegenomen naar Bali. De kosten in natura bedragen per 5 stuks
€ 19,95. Dankzij een gift van Beter Horen Oisterwijk hebben wij 2017 € 798,00 in
natura kunnen uitkeren.
Op de school voor dove- en slechthorende kinderen ontvangen, in een gewoon
woonhuis, schooljaar 2017/2018 in totaal 42 leerlingen onderwijs. De school blijft
groeien. Voor schooljaar 2018/2019 staan 62 leerlingen aangemeld. Yayasan Corti
heeft te horen gekregen, dat zij het gebouw in 2020 moeten verlaten. Op het pand
zit een woonbestemming en geen onderwijsbestemming. Met Yayasan Corti
hebben we de bouw van een echte school besproken. Hiervoor is veel geld nodig.
Maar het huidige gebouw is totaal ongeschikt voor het onderwijs aan deze
leerlingen.

2. 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.
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Sinds 2010 heeft de stichting de volgende opleidingen betaald:
1 x Junior High School gedurende 3 jaar;
3 x hbo-opleiding gedurende 4 jaar;
1 x universitaire opleiding van 4 jaar;
1 x mbo-opleiding (kok) van 3 jaar.
In 2018 is geen beroep op het studiefonds gedaan.

3. Bali Street Kids Project
In Bali ontmoet je veel hartverscheurend slecht uitziende straatkinderen van jonge
leeftijd. Deze kinderen komen van de armste dorpen van Bali en worden door hun
familie naar de stad en de toeristische gebieden gestuurd om te bedelen, zodat
hun ouders meer inkomen hebben. Veel van deze kinderen worden seksueel
misbruikt. De YKPA organisatie tracht aids en misbruik te voorkomen. En biedt deze
kansarme straatkinderen een zorgzaam thuis, scholing, en een nieuw leven.
YKPA verschaft de kinderen een toekomst.
Ik werd ontvangen door mevrouw Putu Etiartini. Zij vertelt, dat de kinderen
meestal nog 1 ouder hebben. De vader of moeder hertrouwt en de nieuwe partner
zet de kinderen op straat, omdat hij of zij niet wil zorgen voor de kinderen. Ook
lopen kinderen weg van huis, omdat zij thuis worden mishandeld en/of misbruikt.
In het huis wonen momenteel 45 kinderen van 5 t/m 19 jaar. Het gaat om 35
meisjes en 10 jongens.
De kinderen zijn vaak gehandicapt, bijna altijd door het leven op straat seksueel
misbruikt en door de politie opgepakt vanwege diefstal van eten en kleding.
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Deze kinderen verdienen een veilige omgeving, goede medische verzorging en
psychologische begeleiding.
Het tehuis
maakt een
zeer
armoedige
indruk. Ze
hebben
moeite om
de eindjes
aan elkaar te
knopen.

Elke week worden mensen via Facebook opgeroepen om in natura te voorzien in
eten voor de kinderen en andere noodzakelijke goederen om het tehuis draaiend
te houden.
In 2018 heeft Kids Future
Indonesia 10 miljoen IDR
geschonken aan Bali
Street Kids Project voor
de eerste
levensbehoeften van de
kinderen in het weeshuis.
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4. Yayasan Senyum Bali
Yayasan Senyum Bali is een onafhankelijke goede doelen organisatie. De
organisatie helpt kinderen met aangeboren schedel- en
aangezichtsaandoeningen.
Met aangeboren aandoeningen worden alle aangeboren afwijkingen van de
schedel en/of het aangezicht bedoeld, inclusief schisis (‘hazenlip’ en ‘open
gehemelte’) en tumoren in het gezicht. Andere craniofaciale aandoeningen
zijn onder andere een onderontwikkeling van de onderkaak of van de
jukbeenderen, vaak in combinatie met een slechts gedeeltelijke aanleg van de
oorschelp, en aangezichtsspleten. Bij een aangezichtsspleet is een deel van
het gelaat niet uitgegroeid of is er zelfs een echte spleet die door de neus,
oogkas en/of voorhoofd loopt. Het afwijkende uiterlijk bij patiënten met een
craniofaciale aandoening suggereert vaak een verminderde intelligentie, maar
dit is meestal niet het geval.
Het ‘anders zijn’ heeft echter wel vergaande consequenties voor de
geestelijke ontwikkeling en het zelfbeeld van deze kinderen.
De kinderen komen niet alleen van Bali. Vanuit alle omliggende eilanden,
zoals Flores, Sumba, Lombok, komen de kinderen onder begeleiding van één
van de ouders, meestal de moeder, naar Bali voor de operaties in Bali.
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Yayasan Senyum Bali brengt het geld bijeen voor operaties en ondersteunt
moeder en kind voor en na een operatie.
De ondersteuning omvat:
1. Het transport van moeder en kind van hun huis naar het ziekenhuis;
2. Het voor en na de operatie medisch verzorgen van het kind in het Smile
House in Denpasar;
3. Emotionele ondersteuning van de ouders bij het nemen van
beslissingen voor hun kind;
4. Voedsel voor moeder en de baby gedurende hun verblijf in het Smile
House;
5. Het verzorgen van alle noodzakelijke voorzieningen, zoals paspoorten,
visumaanvragen en transport naar Australië voor zeer complexe
operaties in het Australian Cranio-facial Ziekenhuis in Adelaide.
Yayasan Senyum Bali zorgt ook voor de soms jaren durende nazorg van de
kinderen. Een groot percentage van de kinderen heeft vaak meerdere
operaties op latere leeftijd nodig of tandheelkundige begeleiding of
spraaktherapie.
Yayasan Senyum Bali is opgericht in 2005 door Mary Northmore.
Mission Statement van Yayasan Senyum
De missie van Yayasan Senyum Bali is om het
lijden van kinderen met aangeboren schedelen gezichtsaandoeningen in Indonesië te
verminderen en de kwaliteit van het leven te
verbeteren door gezondheidszorg in
samenwerking met lokale- en internationale
professionals.
Het Smile House
Yayasan Senyum Bali beschikt over een vooren nazorgkliniek, het zogenaamde "Smile
House". Het adres van het Smile House is
Jalan Pulau Aru 9 in Denpasar, dichtbij het
Sanglah General Hospital in Denpasar.
Patiëntjes en hun begeleider worden volledig
verzorgd in het Smile House. Zij mogen hier
gratis verblijven voor- en na de operatie.
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Het Australische consulaat in Bali heeft gezorgd voor de aanschaf van het
busje voor het transport van de kinderen en begeleiding naar en van de
luchthaven en het ziekenhuis.
Verder beschikt de Yayasan Senyum
Bali sinds 2006 over twee ‘charity
shops’ (Smile Shops), in Denpasar
en in Sanur, waar vrijwilligers
gedoneerde spulletjes verkopen om
geld te verzamelen voor de Yayasan
Senyum Bali organisatie. Dit geld is
nodig om de verblijfkosten van kind
en begeleider te betalen.

Ik ben ontvangen door Emiliana Saptaningsih. Zij vertelde, dat gedurende 13
jaar 3000 kinderen zijn geholpen. Een operatie kost gemiddeld IDR
70.000.000 (afhankelijk van de koers circa € 4.000,--). Het geld voor de
operaties wordt bijeengebracht door Rotaryclubs in Bali en in Australië. Het
grote probleem zijn de verblijfkosten van kind en begeleider in het Smile
House. De kinderen zijn vaak sterk ondervoed en moeten voor de operatie
een aantal weken in het Smile House op krachten komen. Na de operatie is
het verblijf in het Smile House voor kinderen met een open gehemelte
gemiddeld 4 weken en voor kinderen met een hazenlip 2 weken. De
verblijfkosten voor 1 patiënt en begeleider bedragen IDR 1.000.000
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(afhankelijk van de koers circa € 70,--) per maand. Voor 20 patiënten per
maand is IDR 20 mio nodig. Per jaar dus 240 mio (circa € 16.000,--).

De Stichting Kids Future heeft in 2018 € 5.000,00 geschonken aan de
Yayasan Senyum (zie bijlage). Hiervoor is symbolisch een cheque
overhandigd aan Emiliana Saptaningsih op 27 september 2018.
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Jaarrekening 2018
Balans per 31 december 2018
31-12-2018

31-12-2017

77.030,87

3.964,87

396,34

0

77.427,21

3.964,87

77.427,21

3.964,87

77.427,21

3.964,87

Activa
Vlottende Activa
Voorraden
Overige vorderingen
Liquide middelen bank
Liquide middelen Indonesië

Passiva
Eigen vermogen
Stichtingskapitaal
Nog niet toegezegde middelen

Schulden
Langlopende schulden
Kortlopende schulden
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Baten en Lasten
2018 €

2017 €

79.300,30

150,00

5.652,16

0

39,37

39,37

146,53

173,93

0

0

5.838,06

213,30

73.462,24

-63,30

77.030,87

3.964,87

77.030,87

3.964,87

Per 1 januari 2018

3.964,87

4.028,17

Over / tekort 2018

73.462,24

-81,30

Baten

Lasten
Kosten projecten
Kosten administratie
Kosten bank
Kosten studiefonds

Saldo der baten en lasten

Liquide middelen

NL37 RABO 0122 6131 12

Nog niet toegezegde middelen
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Over 2018 Indonesië in Euro
Resteert nog niet besteed

396,34

0

77.427,11

3.964,87

Over 2018 Indonesië in Euro en IDR

Bedrag

Euro

IDR

Wisselkoers 1€ = IDR 17.250,00
Donatie Bali Street Kids Project
Kosten vervoer

1000,00
579,71
23,95

17.250.000,00
10.000.000,00
413.100,00

Totaal restant Indonesië 2018

396,34

6.836.900,00

2018 €

2017 €

78.943,90

150,00

356,40

0

79.300,30

150,00

5.000,00

0

579,71

0

Baten
Donaties
Bank donatie

Lasten projecten
Yayasan Senyum
Bali Street Kids Project
Kosten vervoer

72,45
5.652,16

Over restant Indonesië 2018
Projecten
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396,34

0

6.048,40

0

Lasten studiefonds

0

0

Studiefonds

0

0

39,37

39,37

146,53

173,93

Overige lasten
Website
Bank
Vervoerkosten Indonesië

72,45

258,35

213,30

Overige gegevens
Voorstel omtrent de bestemming van het resultaat
Het bestuur stelt voor het overschot over 2018 ad € 73.462,24 aan de nog niet toegezegde
middelen. Dit voorstel is als zodanig in de jaarrekening verwerkt.

Goedgekeurd en vastgesteld door het bestuur in 2018
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Bijlage 1

Thank you
FOR YOUR SUPPORT

Yayasan Senyum Bali
Jl. Pulau Aru No.9 Sanglah
Denpasar 80114 Phone/fax: (0361) 233758
Email: yayasansenyum@yahoo.co.id
website: www.senyumbali.org

December 6, 2018
Dear Kids Future Indonesia,
On behalf of Yayasan Senyum Bali we would like to thank you for your generous support, your
contribution makes it possible for us to reduce the suffering currently associated with
craniofacial disabilities in Bali and other islands Indonesia.
Since its inception in 2005, Yayasan Senyum Bali have been helped more than 3000 operations
until this year. This is only possible because of thoughtful contributions from people like you.
The Yayasan hopes that this kind of cooperation can be held more in the future.
Again, thank you so much. We greatly appreciate your generosity.
Sincerely,
Desak Made Sukma Dewi Ketua Yayasan Senyum
Bali
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