JAARVERSLAG 2013

Financiële adoptie en projecten
op Flores en Sumba
( Indonesië )
zonder winstoogmerk.

2014 : Alweer 5 Jaar actief !!

Beste Donateurs,
Ondanks de economische crises heeft onze stichting weer projecten kunnen uitvoeren
en wij brengen u daarvan graag op de hoogte middels dit Jaarverslag.
De volgende projecten hebben wij door uw Donaties kunnen realiseren :
 Renovatie Sanitair voor het Gehandicapteninstituut Boanio, Mbay Midden Flores.
 Schoolmeubilair voor Middelbare school. Wae Rana, West Flores
 Omheining gehandicapten instituut Alma, Boawae, midden Flores
En de start van :
 Recycling Project
 Computercusrus
 Naaicursus
 Bouw Consultatiebureau Paundoa, west Flores
 Renovatie Sanitair Weeshuis Naungan Kasih te Ende, midden Flores
Projecten voor 2014 / 2015 waarvoor nog financiering nodig is :
 Bouw Peuterschool Paud Sejoli
 Was- & Droogplaats gehandicapten instituut Alma, Boawae, midden Flores
 Renovatie Natuur-, Scheikunde- & Muzieklokaal & Aula, School Wae Rana
 Opzetten cursussen.
Samenwerkingsprojecten 2014 / 2015 :
 Renovatie Weeshuis Naungan Kasih te Ende Fase II ( keuken )
 Renovatie Weeshuis Naungan Kasih te Ende Fase III ( recreatie- & leerruimte )
De Financiële Adoptie, Lepra – en Malariabestrijding zijn langlopende projecten en
gaan ook in 2014 door !
Stichting Karunia tracht de operationele kosten zo laag mogelijk te houden. In verband
met het milieu en kostenbeheersing doen wij onze PR & aanvragen zoveel mogelijk per
email. Al zullen er kosten blijven voor de website, briefpapier, inktcartridges,
portokosten, bank en banktransfers. Steun ons werk door Jaardonateur te worden en 15
euro over te maken op ons rekeningnummer ABNAMRO NL76ABNA0529635682 ter
attentie van Stichting Karunia, Amsterdam.
We hopen dat wij ook in 2014 op uw financiële steun mogen rekenen. Elke euro is welkom
en wordt voor de volle 100 % besteedt.
Terima kasih banyak !
Het Bestuur
Suzy Visser, Gert van der Zwan en Jeanette van Oostrum

Stichting Karunia :
Op 22 Januari 2009 werd Stichting Karunia opgericht. Wij willen onze verbondenheid
met de bevolking op de Oostelijke Kleine Sunda-eilanden, de eilanden Flores en Sumba in
het bijzonder, uiten door projecten en financiële adoptie te realiseren. Kleinschalig en
zonder winstoogmerk. Stichting Karunia beschikt over een Notariële Akte, een
inschrijving bij de Kamer van Koophandel ( 34 32 40 65 ) en is bij de Belastingdienst
bekend als ANBI. ( Algemeen Nut Beogende Instelling )
Bestuur : Suzy Visser, Gert van der Zwan en Jeanette van Oostrum

Yayasan Karunia Flores

De oprichtingsprocedure voor onze zusterorganisatie is eind april 2011 gestart
en in Oktober 2011 werd Yayasan Karunia Flores een feit !
Vijf bestuursleden sterk , die zich onbezoldigd inzetten voor de stichting.
Samenwerking :
1. Nationaal ( op Flores / Sumba ) :
Elk jaar reist een bestuurslid naar Flores om projecten op te starten & te bezoeken.
Vanaf Maart 2014 zal één van onze bestuursleden de stichting Yayasan Karunia Flores
gaan ondersteunen tot een eventuele verzelfstandiging, zodat de stichting niet alleen
afhankelijk blijft van onze samenwerking met hen, maar ook voor andere organisaties
projecten kunnen uitvoeren. ( zie ook 3 ).
2. Internationaal :
Wij proberen onze projecten zoveel mogelijk af te stemmen met andere buitenlandse
stichtingen / organisaties, die eventueel in hetzelfde gebied / project betrokken zijn,
om overlap & miscommunicatie te voorkomen.
3. Sinds 2013 doen wij ook aan ( onbezoldigde ) bemiddeling aan initiatieven uit
Nederland en de projecteilanden Flores & Sumba.
Een voorbeeld hiervan is de Renovatie Sanitair van het Weeshuis Naungan Kasih te
Ende, midden Flores.

Financiële Adoptie : " Geef ze een kans ! "
Er worden op dit moment slechts 5 kinderen / ouderen ondersteunt.
Stichting Karunia werkt samen met twee tehuizen :
A. Het tehuis St Damian in Cancar :In Cancar en Labuhanbajo zijn de zusters
van SSpS werkzaam. In Cancar hebben ze het tehuis Santu Damian opgericht voor
lichamelijk gehandicapten en leprozen. Er is een lagere school, geleid onderwijzend
personeel dat zelf gehandicapt is en in Santu Damian opgenomen was. Er wordt gericht
gezocht naar een bezigheid voor de gehandicapte, zodat die in de toekomst voor zijn
eigen inkomsten kan zorgen. In Labuhanbajo is er van Santu Damian een
recreatieverblijf. In totaal verblijven hier rond de 100 gehandicapten. Ze komen uit
heel Flores.
B. Het blinden- en doveninternaat Karya Murni te Ruteng :In Ruteng werken de
zusters van de SSpS in het blinden- en doveninternaat Karya Murni, waar ook de school
voor buitengewoon onderwijs gevestigd is.Hier wordt op de kleuter- en lagere school les
gegeven in het aanleren van braille, gebarentaal. Een naaiatelier en een salon zijn als
praktijkruimte aanwezig. In totaal verblijven hier rond de 200 doven en blinden.
Ook hier komt men van heel Flores.

Malaria Bestrijding : STOP MALARIA, STEUN STICHTING KARUNIA !
Januari 2013 t/m December 2014. Er zijn 5 desa's in Pota.
Kostenbegroting per desa : 5500 Euro. Een 2 persoonsklamboe kost 5,50 euro.
Voor één desa in Pota hebben we +/- 1000 klamboes nodig.

& individuele sponsors
& Schoolproject " Jij bent de Baas " ism Protestante Gemeente Smilde :

Beau (12) Dani (12) Jade (13) Jonathan (13)
Maryse (12) Romée (12) zijn brugklasleerlingen van de Scholengemeenschap Vincent van
Gogh te Assen en zamelden geld in voor stichting Karunia.
Op vrijdag 15 maart 2013 was de officiële afsluiting : Ze hebben maar liefst 441 euro
opgehaald door flessen in te zamelen, een sponsorloop te organiseren, ijsjes op school te
verkopen, en andere kleine activiteiten thuis te ondernemen zoals koffie zetten & een
hond uit te laten !
Op zondag 7 April was er een vervolgactie, nl een Collecte in de Protestante Kerk in
Smilde tijdens een dienst voor gehandicapten. ( De Collecte heeft maar liefst 294,41
euro opgebracht ! )
Er zijn nog geen foto’s van de Klamboedeling beschikbaar, volgt nog op onze website.

Renovatie Sanitair & Keuken voor het Gehandicapteninstituut Boanio, Mbay :

In plaats van het project " Renovatie Sanitair & het bouwen van een Multi Functionele
Ruimte " voor Gehandicapten Instituut Boanio Nagekeo Flores Indonesie is het volgende
Plan opgesteld :
1. Het doortrekken van twee buitenmuren, zodat er geen " vreemden " zomaar binnen
kunnen lopen & zodat er een extra ruimte voor de kinderen ontstaat voor het aankleden
na het baden. ( Extra info : Begin september 2012 is er een kleine brand in het Instituut
geweest en waarschijnlijk aangestoken door een "vreemde" van buiten )
2. Renovatie van de toiletten ( 2 zit- en 1 hurk WC ) & badkamers , inclusief de deuren,
deze hangen er nu maar wat bij.
3. Renovatie van de keuken .
4. De aansluitende berging vergroten door het weghalen van een tussenmuur.
5. Vervangen van kapotte tegels in de slaapkamers.
De renovatiewerkzaamheden zijn op 15 December 2012 gestart .
Maart 2013 werd het afgerond. Met dank aan Stichting Bisschop Beckers.
Situatie Juni 2013 : Voor & Na :

Voorheen :

Voorheen :

Nu :

Nu :

Bovenstaande foto's : Renovatie van de toiletten ( 2 zit- en 1 hurk WC ) & badkamers ,
inclusief de deuren, deze hingen er maar wat bij.

Voorheen :

Nu :

Op de laatste twee foto's :
Het doortrekken van twee buitenmuren, zodat er geen " vreemden " zomaar binnen
kunnen lopen & zodat er een extra ruimte voor de kinderen ontstaat voor het aankleden
na het baden.

En hij ... hij kreeg een nieuwe Rolstoel !!!
Aanschaf April 2013, mogelijk gemaakt door Dirk Bos Fonds & Kringloop Reeuwijk

Schoolmeubilair voor Middelbare school. Wae Rana, West Flores :
Het project is in December 2012 gestart en werd gefinancieerd door de ASML
Foundation !






Terima kasih banyak !!!

Omheining Gehandicapten instituut Alma, Boawae, midden Flores:
Gefinancieerd door Kringloop Reeuwijk, Kringloop De Wissel, Alle Beetjes & SBB







En de start van :
Recycling Project
Ontwikkelingen tot nu toe :
1. We hebben een Tossa motor mogen aanschaffen, welke ons zal helpen bij het
verzamelen van ( zwerf) afval & Plastic.

2. Samenwerking met Stichting ECO FLORES om een lagere schoolprogramma op te
zetten om de leerlingen bewust te maken m.b.t omgaan met afval & het milieu.

Focus 2014 : Overleg met de gemeente ten aanzien van de afvalverwerking ( Eerste
prioriteit , een inleverpunt voor Afval ).

Computercursus
Inmiddels zijn er drie Laptops * & een Printer aangeschaft met de daarbij behorende
accessoires.
* In April 2014 gaat Windows XP als besturingssysteem verdwijnen. De Laptops op
Flores hebben nog steeds dit "oude" besturingssysteem, daarom hebben we ook een
laptop met Windows 8 in Nederland gekocht in afwachting van de ontwikkelingen op
Flores. Een medewerker van onze zusterstichting heeft zich de laptop “eigen” gemaakt,
hij geeft nu individueel les aan jongeren in de kampong.

Naaicursus :

In Juni 2013 hebben we twee elektrische naaimachines op Bali kunnen aanschaffen. De
naaimachines zijn op twee locaties geplaatst, één bij mama Ni en één op de
stichtingslocatie. Mama Ni is inmiddels geïnstrueerd en krijgt de tijd om zich de
machine "eigen" te maken. Over een paar maanden hoopt ze haar ervaringen over te
dragen. Wordt vervolgd. Sponsor : WTEF

Bouw Consultatiebureau & Cultureel Centrum te Paundoa, west Flores
A.In Paundoa was nog geen Consultatiebureau ( POSYANDU ) voor Moeder & Kindzorg.
Maandelijks kwam er een verpleegkundige uit de plaats Wae Lengga om bij iemand
thuis “ Consultatiebureau” te houden. De behoefte was om op een centrale plaats
maandelijks de Consultatiebureau –activiteiten te houden. In Paundoa e.o zijn 200
gezinnen, die gebruik zullen maken van het Consultatiebureau.
B. De wens van de dorpsoudsten was om een gebouw te bouwen, waar naast de
Consultatiebureauactiviteiten, ook ruimte is om Voorlichting- & Culturele activiteiten te
organiseren, zodat de locatie intensief gebruikt kan worden. De dorpsoudsten zouden
graag een deel van deze Cultuur willen behouden & doorgeven aan de jongere generatie
middels dit Culturele Centrum. De dorpoudsten waren bereid om grond af te staan voor
de bouw van het gebouw.

De bouw is gestart !!!! Met dank aan Zorg & Zekerheid

Renovatie Sanitair Weeshuis Naungan Kasih te Ende, midden Flores

Foto’s oude situatie :

In Januari 2014 heeft onze dochterstichting Yayasan Karunia Flores de start gemaakt
van de Renovatie & Onderhoud van Sanitair . Deze projectfase werd rechtstreeks
gefinanciëerd door de giften van de Werkgroep MOV Kerk uit Ede.
Ook staat er nog de renovatie van de Keuken & Recreatie- / Leerruimte op de agenda.

Financiële Verantwoording 2013 volgens Richtlijn 650 voor Fondsenwervende
instellingen :
Baten :

Reserve 2012

Werkelijk 2013

Baten uit eigen Fondsenwerving 2013
Baten uit eigen Fondsenwerving 2012 (Boawae & Noodpot )

€
€

35.517,00

4.280,71

Baten uit Gezamelijke acties

€

-

Baten uit acties van derden

€

-

Subsidies van Overheden

€

-

Rentebaten & baten vanuit beleggingen

€

637,26

Overige baten (donateurs )

€

206,50

Som der Baten

€

36.360,76

€

4.179,03

€

5.000,00

Doelstelling C :Konsultatiebureau Paundoa

€

15.973,90

Doelstelling D : Komputercursus

€

1.517,15

Doelstelling E : Naaicursus

€

643,87

Doelstelling F : Plastic Recycling

€

2.023,60

Lasten : Besteed aan Doelstellingen
Doelstelling A : Malariabestrijding
Doelstelling B : Omheining Alma Boawae

Doelstelling G : Noodpot / Oogoperatie

€

€

4.000,00

392,70

Doelstelling H : Fase II Naungan Kasih / Keuken

€

-

Doelstelling I : Adoptie

€

194,00

€

29.337,55

€

300,26

Werving Baten :
Kosten eigen fondsenwerving
Kosten gezamelijke acties

€

-

€

-

Kosten acties derden

€

-

€

-

Kosten verkrijgen subsidies overheden

€

-

€

-

Kosten beleggingen

€

-

€

-

€

300,26

€

182,60

€

6.810,35

Beheer & Administratie
Kosten Beheer & Administratie
Som der Lasten
Saldo van Baten & Lasten 2013
Saldo Reserve 2012 ( Boawae & Noodpot )
Saldo Baten & Lasten

€

111,99€

6.698,36

Continuiteitsreserve

€

-

Bestemmingsreserves

€

-

Herwaarderingsreserve

€

-

Overige reserves

€

-

Bestemmingsfonds

€

-

Toevoeging / Ontrekking aan :

Stichting Karunia
Secretariaat :
Mesdagstraat 27
1073 HJ Amsterdam
The Netherlands
Tel : 020 692 61 95
Email : stichtingkarunia@hotmail.com
Website : www.stichtingkarunia.nl
Rekeningnummer ABN/Amro : NL76ABNA0529635682
t.n.v Stichting Karunia, Amsterdam.

KvK : 34 32 40 65
ANBI-status sinds 2009
Tekst / Foto’s / Vormgeving : Jeanette van Oostrum .

