JAARVERSLAG 2015

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

2016 : 7 Jaar actief !!

Beste Donateurs,
Onze stichting heeft ook in 2015 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 :
 Bouw Werkplaats
 Bouw Consultatiebureau & Peuterschool PAUD SEJOLI
Geplande Projecten in 2016 :
Bouw Consultatiebureau RASAN ( financiering al compleet )
Bouw Consultatiebureau voor ouderen & Peuterschool PELITA HARAPAN ( nog geld voor
nodig )
Projecten voor 2016 waarvoor nog financiering nodig is :
 Bouw 15 waterputten, waarvan de eerste in januari gegraven gaat worden.( nog
geld voor 14 waterputten nodig )
 Renovatie Internaat School Wae Rana.
De Financiële Adoptie, Lepra – en Malariabestrijding, Recycling en de opzet van
cursussen zijn langlopende projecten en gaan ook in 2016 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.
U kunt onze website bezoeken ( www.stichtingkarunia.nl ) en / of word vriend van onze
FACEBOOK-Pagina (https://www.facebook.com/pages/Stichting-Karunia-YayasanKarunia/727328510624992 ) , zodat u op de hoogte blijft van de voortgang van onze
projecten. Wij doen niet aan Nieuws- of Rondzendbrieven.
We hopen dat wij ook in 2016 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 :
Opgericht in Oktober 2011. Vijf bestuursleden sterk , die zich inzetten voor de
stichting.

Samenwerking :
1. Nationaal ( op Flores / Sumba ) :
Een bestuurslid zit vanaf Maart 2014 langere tijd op Flores om projecten op te starten
& te bezoeken. Tevens ondersteuning om de Stichting eventuele te 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 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.

Projecten sinds oprichting in 2009 :
1. " Geef ze een kans ! " Financieel adoptieprogramma  Lopend project
2. “Vervoersmiddel voor het gehandicaptentehuis Panti Alma te Bajawa “. 2010
3. Malariabestrijding op Flores  Lopend project
4. Leprabestrijding op Sumba.  Lopend project
5. Vervoersmiddel voor de Leprabestrijding op Sumba.2011
6. Bouw van een Gezondheidskliniek op Flores. 2011
7. Bouw Consultatiebureau op Flores. 2012
8. Bijgebouw voor Postu Plus 2012
9. Ondersteuning Orthopedische Werkplaats Santu Damian. 2012
10. Auto voor Malaria Preventie. 2012
11. Bedden, matrassen & Klamboes Weestehuis Naungan Kasih, Ende, Flores 2012
12. Bouw Zaal voor Zwangeren Postu Watunggong, Flores. 2013
13. Renovatie Gehandicapteninstituut Boanio, Flores. 2012
14. Aanschaf schoolmeubilair voor Middelbare School Wae Rana. 2012
15. Renovatie Badkamers & WCblok Weeshuis Naungan Kasih, Ende, Flores. 2013
16. Omheining Gehandicaptentehuis Panti Alma, Boawae, Flores, 2013
17.Consultatiebureau & Cultureel Centrum Paundoa, Flores, 2013
18. Renovatie Keuken, eetzaal & berging Weeshuis N Kasih, Ende, Flores. 2014
19. Renovatie Was - & droogplaats Gehandicaptentehuis Alma, Boawae, 2014

Projecten 2015 :
WERKPLAATS VOOR BOUW – EN HOUTBEWERKING, FLORES.

Werkplaats is klaar. Project is net opgestart, moet nog zijn vorm gaan krijgen.
Achtergrond project :
Kelurahan Watunggene bestaat uit 18 gebieden. Er wonen > 1061 gezinnen. Een
gemiddeld gezin bestaat uit 5 personen. Het leven is erg eenvoudig. De meeste
inwoners leven als ambtenaar, landbouwer en visser. De meeste volwassenen
hebben geen of alleen ( een deel ) van het lager onderwijs gevolgd. Ze verdienen
vaak erg weinig zodat de motivatie om te investeren in scholing van hun eigen
kinderen te wensen over laat, waardoor ook deze kinderen al jong op het land
gaan werken en / of gaan vissen. Of wat ook gebeurd is dat jongeren maar wat
rond “hangen” of taxidiensten doen op een motortje. Dit biedt hen geen
toekomst.
Wij willen als Stichting de jongeren van straat halen en hun de kans geven om
zich verder te ontwikkelen. Zo zijn een aantal jongeren al bij onze Stichting
betrokken bij het verstrekken van muskietennetten ( Project Malaria Preventie).
Kosten bouw : € 4 152,29 ( opgebracht uit restgelden projecten )

CONSULTATIEBUREAU & PEUTERSCHOLL SEJOLI, FLORES.

Leko Lembo heeft een inwonersaantal van 528 ( ong. 128 gezinnen ). Men leeft nog met
elkaar in een sociaal betrokken verband. Het leven is erg eenvoudig. De meeste gezinnen
leven van de landbouw, veeteelt of visserij. Het inkomen is laag. De scholingsgraad is
laag. De ouders hebben veelal de lagere school doorlopen, vervolgonderwijs niet. Een
groot deel van de bevolking leeft onder de dagelijkse energiebehoefte. Moeder- en
Kindersterfte, Malaria, Hepatitis & Tyfus komt nog steeds voor.
In Leko Lembo was nog geen Consultatiebureau ( POSYANDU ) voor Moeder & Kindzorg.
Het spreekuur werd bij iemand thuis gehouden. De behoefte was om op een neutrale
plaats de Consultatiebureau activiteiten te houden. Om het gebouw intensief te
benutten was er ook een verzoek om een Peuteropvang te starten.
Een lokale boer, dhr Sylvester Deni heeft grond afgestaan voor de bouw.
Verwachtingen op korte termijn een volwaardig Consultatiebureau & Peuteropvang met
voldoende faciliteiten op leer- & hygienisch gebied. Op lange termijn beter toezicht op
de ontwikkeling van de peuter en het gezin & betere aansluiting op vervolgonderwijs
voor peuters uit de lagere economische klasse.
Resultaat :
Een gebouw met twee klassen, een kantoor en WC ruimte.

Kosten :
We zijn halverwege 2013 gestart met de fondsenwerving. In 2014 kwamen de eerste
donaties binnen. De begroting werd door de wisselende koers, verhoging brandstof- &
houtprijzen opnieuw bijgesteld. Uiteindelijk is er in totaal is er € 17 158,00 euro binnen
gekomen. Meer dan we begroot hadden. Hierdoor waren we in de gelegenheid om naast
de bouw ook meubilair en een cementmolen aan te schaffen. (Blijft in beheer van onze
zusterstichting voor vervolgprojecten & werkplaats voor bouw- en houtbewerking ).

Sponsors :

1. Stichting Alle Beetjes
2. Stichting Johanna Grote Donk
3. Stichting K O O K
4. Stichting SOSOI
5. Vereniging Trein H I J S M

Overdracht van de sleutels in Januari 2016

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.

NOODPOT :
Sinds onze oprichting in Januari 2009 wordt er elke maand 1 euro van de
adoptiegelden in een noodpot bewaard, voor incidentele, extra hulp aan onze
adoptiekinderen.
In 2015 is er geen aanspraak gedaan op de noodpot. Inhoud 2015 : € 112,00
NOODPOT H :

Een donateur ondersteunt een meisje in de kampong, zodat zij naar de
peuterschool kan gaan. Van de gift werd het schoolgeld, haar uniform, schoenen
en een schooltas betaald.

Financiële Verantwoording 2015 volgens Richtlijn 650 voor Fondsenwervende
instellingen :
Reserve 2014

Werkelijk 2015

Baten :
Baten uit eigen Fondsenwerving

€

22.660,89

Rentebaten & baten vanuit beleggingen

€

34,15

Overige baten (donateurs & eenmalige giften )

€

323,00

Som der Baten

€

23.018,04

€

4.152,29

Reserve Baten uit eigen Fondsenwerving

€

19.560,10

( Bestemming : Posyandu & Paud Sejoli 2014 / 2015 ;
Adoptie & noodpot ; Komp & Naaicursus, Malaria Pota )

Lasten :
Besteed aan Doelstellingen
Doelstelling A : Werkplaats voor bouw & houtactiviteiten
( Gefinancieerd met restgelden 2014 van Malaria Pota, Komp & Naaicursus )
Doelstelling B : Posyandu & Paud Sejoli

€ 17.040,68

Doelstelling C : Posyandu Rasan 2015 / 2016

€ 10.415,83

Doelstelling D : Posyandu & Paud Maghi Leko
Doelstelling E : Bouw waterputten

€ 2.000,00

Doelstelling F : School Waerana 2014 - 2016
Doelstelling G : School / Internaat Waerana
Doelstelling H : Malaria Pota
Doelstelling I : Adoptie

€ 672,00

Doelstelling J : Noodpot H

€ 109,00
€ 34.389,80

Werving Baten :
Kosten eigen fondsenwerving

€

482,00

€

482,00

€

300,00

€

7.406,34

( Website, internet, papier, cartridges, opzetten project )
Beheer & Administratie
Kosten Beheer & Administratie
( KvK, printer, Bankkosten )
Som der Lasten
Saldo Baten & Lasten ( Besteding in 2016 )
( Te besteden aan : bouw Rasan, Maghi Leko, School Waerana, Mal Pota )
Toevoeging / Ontrekking aan :
Overige reserves

€
€

-

Stichting Karunia
Secretariaat :
Mesdagstraat 27 huis
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 .

