JAARVERSLAG 2012

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

Geef ze een kans !!

Beste Donateurs,
In het afgelopen jaar heeft onze stichting weer projecten kunnen uitvoeren op het
eiland Flores en wij brengen u daarvan graag op de hoogte middels dit Jaarverslag.
De volgende projecten hebben wij door uw Donaties kunnen realiseren :
 Verbeteren Orthopedische Werkplaats Santu Damian op West Flores.
 Bedden,Matrassen & Klamboes voor Weeshuis Naungan Kasih,Midden Flores.
 Uitbreiding Gezondheidskliniek Postu Plus Komba, Munde, West Flores
 Zaal voor Zwangeren & Pasbevallen Vrouwen, Watunggong, West Flores
En de start van :
 Renovatie Sanitair voor het Gehandicapteninstituut Boanio, Mbay Midden Flores.
 Schoolmeubilair voor Middelbare school. Wae Rana, West Flores
Projecten voor 2013 / 2014 waarvoor nog financiering nodig is :
 Renovatie Sanitair Weeshuis Naungan Kasih te Ende, midden Flores
 Omheining gehandicapten instituut Alma, Boawae, midden Flores
 Bouw Consultatiebureau Paundoa, west Flores
 Bouw Revalidatieruimte voor Leprozen, Oost Sumba
 Opzetten cursussen
De Financiële Adoptie, Lepra – en Malariabestrijding zijn langlopende projecten en
gaan ook in 2013 door ! We hopen dat wij ook in 2013 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.
In 2009 zijn we gestart met :


" Geef ze een kans ! " op West Flores



Het project “ een vervoersmiddel voor het (dubbel) gehandicaptentehuis Panti
Alma te Bajawa “ ( Midden Flores )

In 2010 :



Malariabestrijding middels voorlichting en het verstrekken van Klamboes.
Leprabestrijding op Sumba.

In 2011 :




Vervoersmiddel voor de Leprabestrijding op Sumba.
Bouw van een Gezondheidskliniek Post Plus Komba,West Flores
Bouw Consultatiebureau , West 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 !

Onze Zusterorganisatie Yayasan Karunia Flores heeft Januari 2012 voorlichting over
Malaria gegeven en klamboes gedeeld in Nanga Rawa, Muting, Pupung en Watukodi.
In December heeft klamboedeling plaatsgevonden in Purang Mese, Nanga Lanang & Desa
Bea Ngencung. Dit gebied bestaat uit +/- 400 Gezinnen.
De Giften van Share4more, Stichting Cornelia en de 1 % Club zijn hieraan besteedt.
Wij gaan door, we gaan nieuwe fondsen werven voor de plaats Pota aan de noordkust. We
hebben inmiddels een vervoersmiddel om de kampongs in deze gebieden te bereiken.

Projecten Afgerond 2012 :


Verbeteren Orthopedische Werkplaats Santu Damian op West Flores.
Het tehuis heeft in Oktober geld ontvangen om Materialen te kunnen
aanschaffen voor de Orthopedische Werkplaats. Eerder dit jaar heeft men al
een Naaimachine voor Schoeisel aangeschaft van uw gift.
Helaas hebben we het streefbedrag niet kunnen ophalen, waardoor de aanschaf
van nieuwe Machines nog op zich laat wachten. Echter met uw Gift is het tehuis al
enorm geholpen !!!
Onze dank gaat naar : De individuele gevers mw Frans, Peter , Fam. Hoving, Fam.
Kuizinga van der Wiel, de Kerkgemeenschap De Bron uit Assen, de 1 % Club (
Dorien, Nikolet ( BioLegal ) en Stichting Ram van Schalkwijk ), Re-Sell uit 'S
Gravenzande & de Sylvia Wilhelmina Stichting !



Bedden,Matrassen & Klamboes voor Weeshuis Naungan Kasih, Ende, Flores.

Nodig was 4000 euro voor de bestelling van :
1 . 15 Klamboes voor de babybedjes
2. 10 Stapelbedden
3. 10 matrassen ( er zijn er al 10 )
4. 20 Hoofdkussens
5. 20 Kussenslopen
6. 20 Klamboes voor de stapelbedden
7. 1 Kledingkast & Vervoerskosten
Giften van :
Stichting Weeshuis Nijkerk, Stichting Julia & Van Oldebarneveltschool te
Rotterdam.
In de komende jaren blijven wij aandacht aan dit tehuis besteden.
Zo staan de Renovatie & Onderhoud van Sanitair, Keuken & Recreatie- /
Leerruimte op de agenda.
Het tehuis krijgt tevens ondersteuning via Werkgroep MOV Kerk uit Ede.
We stemmen onze inkomsten & uitgaven voor dit tehuis op elkaar af.


Schoolmeubilair voor Middelbare school. Wae Rana, West Flores

Het project is in December 2012 gestart door een donatie van de ASML
Foundation !



Uitbreiding Gezondheidskliniek Postu Plus Komba, Munde, West Flores
& Aanschaf verpleegkundige- en medische artikelen :

December 2012 : IN DE PERS !!
NTT ‘puskesmas’ gets ultrasound scanner
The Jakarta Post | Archipelago | Mon, December 10 2012,
Paper Edition | Page: 5
An NGO has donated a host of medical equipment, including an ultrasound
scanner, to a puskemas (public health clinic) in Komba City in East Manggarai,
East Nusa Tenggara.
Omdat wij de medische apparatuur niet zomaar wilden overdragen aan het
Gezondheidscentrum heeft het even geduurd voordat de overdracht plaatsvond.
Er werden voorwaarden opgesteld in overleg met de Gezondheidsdienst van Oost
Manggarai, te weten dat de apparatuur tot deze Gezondheidspost toebehoren en
niet zonder onze toestemming een andere bestemming krijgen & dat er een
scholing geregeld moest worden voor het omgaan met de geleverde apparatuur.
Doordat deze Faciliteiten hier gekomen zijn, hoeft men niet meer ver te reizen
voor eerste bezoek aan de Arts en / of Vroedvrouw. Bij complicaties kan men
tijdig naar een ziekenhuis verwezen worden. Ook heeft deze kliniek er voor
gezorgd dat het niveau van de Gezondheidswerkers verder ontwikkeld kan
worden.
Met dank aan het EAF.



Zaal voor Zwangeren & Pasbevallen Vrouwen, Watunggong, West Flores
& Aanschaf watertank en verpleeg-technische artikelen.

Kampung Nangga Rawa ligt in Indonesie op het eiland Flores, in het zuidelijke
gebied van Oost Manggarai, in het District Tanah Rata. De bevolking is
grotendeels landarbeider & visser. Het opleidingsniveau is maximaal lagere
school. Het inkomensniveau is erg laag.
In het dorp Nanga Rawa sterven vaak nog vrouwen in het kraambed,
doordat ze niet door een vroedvrouw, maar een natuurlijk genezer (dukung )
geholpen worden.
De zwangeren uit Nanga Rawa komen nu vaak bevallen in Postu Watunggong, iets
meer in het binnenland gelegen, maar daar was geen ruimte om voor en na de
bevalling verzorgd te worden, men moest direct weer terug naar de eigen
kampong. De bevallingen zijn overigens gratis.
Met de bouw van de Verloskamer, Verpleegzaal, WC / Badkamer & een
verbeterde watervoorziening & verpleegtechnische artikelen, kan men voor en na
de bevalling goed opgevangen worden.
Met dank aan Zorg & Zekerheid, het Moekefonds, Dirk Bosfonds & De Kring
Reeuwijk.

En de start van :


Renovatie Sanitair & Keuken voor het Gehandicapteninstituut Boanio, Mbay
Midden Flores.
Begin Februari 2012 kregen wij het bericht dat het Instituut BOANIO in de stad Mbay
land heeft aangekocht. Instituut BOANIO wil zich in de toekomst daar gaan vestigen. Er
zal een nieuw internaat en therapiegebouwen gebouwd gaan worden. Kosten een half
miljoen euro. In April 2012 kregen wij de vraag of de bouw van een Multi Functionele
Ruimte op dit terrein kan plaats vinden in plaats op de locatie van het huidige gebouw.
Op dit stuk land is nog niets gebouwd & er is ook nog geen aansluiting op water en
elektriciteit. Er zijn nog geen andere donatiegelden opgebracht, waardoor het nog een
lange tijd ( jaren ) gaat duren, eer er met de bouw begonnen kan worden. Om nu op een
nog braakliggend stuk grond slechts een Multi functionele ruimte te gaan bouwen heeft
geen zin. Daar deze ruimte waarschijnlijk jarenlang leeg zal staan. Daarnaast is het is te
ver weg van de huidige locatie om de kinderen er elke dag naar toe te brengen.
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 zullen 15 December 2012 gestart worden.
En we hopen het Maart 2013 afgerond te hebben.
Met dank aan Stichting Bisschop Beckers.

Financiële Verantwoording 2012 volgens Richtlijn 650 voor Fondsenwervende
instellingen
Bijlage B Model van staat Baten & Lasten :
Baten :

Reserve 2011

Werkelijk 2012

Baten uit eigen Fondsenwerving 2012

€ 102.848,00

Retour Postu Komba 2012

€

Baten uit eigen Fondsenwerving 2011

€

Retour aan 2 Fondsen Boanio 2011

€

1.510,00-

28.675,00
6.000,00-

Baten uit Gezamenlijke acties

€

-

Baten uit acties van derden

€

-

Subsidies van Overheden

€

-

Rentebaten & baten vanuit beleggingen

€

-

Overige baten

€

-

Som der Baten

€

22.675,00

€ 101.338,00

Lasten : Besteed aan Doelstellingen
Doelstelling A : Malariabestrijding / Auto MP

€

18.638,87

Doelstelling B : Orthopedische Werkplaats

€

7.710,60

Doelstelling C : Postu Komba

€

39.190,00

Doelstelling D : Boanio

€

8.500,00

Doelstelling E : Naungan kasih / Boanio

€

3.500,00

Doelstelling F : Postu Watunggong Tangki & Bangku

€

1.870,00

Doelstelling G : Alat medis Postu Watunggong

€

2.300,00

Doelstelling H : Posyandu

€

1.000,00

Doelstelling I : POSTU WATUNGGONG

€

16.973,11

Doelstelling J : Mebel Sekolah Wae Rana

€

16.035,60

Doelstelling K : Computerproject

€

780,00

Doelstelling L : Adoptie

€

694,00

€

117.192,18

Kosten eigen fondsenwerving

€

2.127,18

Kosten gezamenlijke acties

€

-

Kosten acties derden

€

-

Kosten verkrijgen subsidies overheden

€

-

Kosten beleggingen

€

-

€ 117.192,00

Werving Baten :

€

2.127,18

Kosten Beheer & Administratie

€

39,08

Som der Lasten

€ 119.358,26

Saldo van Baten & Lasten 2012

€

Reserve 2011

€ 22.675,00

Saldo Baten & Lasten

€

4.654,74

€

4.654,74

18.020,26-

Toevoeging aan :
Bestemmingsreserves

€ 4.654,74

Stichting Karunia
Secretariaat :
Pastelstraat 6 - hs
1073 HS Amsterdam
The Netherlands
Tel / Fax : 020 675 00 72
Mobiel : 06 222 48 470
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 .

