JAARVERSLAG 2014

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

2015 : 6 Jaar actief !!

Beste Donateurs,
Onze stichting heeft ook in 2014 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 Keuken, Eetzaal & Berging van het weeshuis Naungan Kasih te
Ende, Midden Flores.
 Bouw Consultatiebureau & Cultureel Centrum Paundoa, West Flores
 Was – en Droogplaats gehandicapteninstituut Alma, Boawae, midden
Flores.
Gepland Project in 2015 :
 Bouw Consultatiebureau & Peuterschool PAUD SEJOLI.
 Bouw Werkplaats Stichting Karunia, onderdeel CENTRUM VOOR
ONTMOETING.
Projecten voor 2015 waarvoor nog financiering nodig is :
 Renovatie Internaat, Natuur-, Scheikunde- & Muzieklokaal & Aula, School
Wae Rana
De Financiële Adoptie, Lepra – en Malariabestrijding, Recycling en de opzet
van cursussen zijn langlopende projecten en gaan ook in 2015 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-KaruniaYayasan-Karunia/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 2015 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 onbezoldigd inzetten voor de stichting.

Het Bestuur, tevens projectuitvoerders : Sius, Maksi, OmThon, Om Dami & Frans.

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 ( 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.
Per maand ontvingen wij € 8,00 voor een kind. € 7,00 voor het kind en € 1,00 voor
de Noodpot ( zie verderop )
Stichting Karunia werkt samen met twee tehuizen :
A. Het tehuis Santu 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-, doveninternaat & School voor Buitengewoon Onderwijs
Karya Murni te Ruteng : Op de kleuter- en lagere school wordt 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 en is bedoelt voor incidentele, extra hulp.
BEHANDELING AAN OOGTUMOR VAN ANGELA :

( Op foto L  R : moeder Ani, Angel, vader Enu & coach Hendra )

Angela is een meisje, nu inmiddels 5 jaar, uit Oost Manggarai op Flores. Angela
had een tumor aan haar oog. Haar vader ging met haar naar het ziekenhuis St
Rafael in Cancar, echter daar kon ze niet geholpen worden. Ook elders op Flores
kon ze niet terecht met haar klacht, omdat de kennis, kunde & faciliteiten niet
aanwezig zijn. Op Bali in het ziekenhuis Sanglah kon ze wel geholpen worden. Op
30 Mei 2013 zijn vader & dochter naar Bali gevlogen. Angela heeft een
Chemokuur moeten ondergaan, een operatie was uiteindelijk niet nodig. Vader &
dochter zijn in totaal een jaar op Bali geweest.
Stichting Ayo Indonesia in Ruteng heeft het initiatief genomen om aandacht te
vragen voor Angela. Dit resulteerde in de volgende acties :
a. Stichting Ayo Indonesia zorgde voor de vliegtickets.
b. Stichting Bunga Bali zorgde voor de opvang & begeleiding van vader en
dochter.
c. Stichting Karunia betaalde 300 euro voor het verblijf op Bali. ( In 2013 : €
229.44 en in 2014 : € 70.56 )

1. RENOVATIE KEUKEN, EETZAAL & BERGING WEESHUIS NAUNGAN KASIH
ELIZABETH TE ENDE, FLORES :

Fase II van de Renovatie bij het Weeshuis Naungan Kasih omvatte de renovatie
van :
1. De Keuken . Gift € 5000,00 Stichting “ De Grootste Familie Helpt ! “
2. De Eetzaal. Gift € 2000,00 Stichting Emmaus.
3. EXTRA : De Bergruimte. Gift € 500,00 Kringloop Reeuwijk.
Er is dus een totaal van € 7500,00 opgebracht.
Totale kosten € 7373,00 ( exclusief transferkosten & naambordje TROS ).
In IDR 115 022 500,00 ( bij een koers van 1 € = IDR 15 600,00 )
FOTO’S VOOR, NA EN TIJDENS RENOVATIE :

Ingang naar Eetzaal & Keuken

Keuken ( er wordt op hout gestookt, vandaar muur alweer zwart van de rook )

Afwasgedeelte

Eetzaal c.q. Ontmoetingsruimte

2. BOUW CONSULTATIEBUREAU & CULTUREEL CENTRUM PAUNDOA, WEST
FLORES.

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. De wens van de dorpsoudsten was om naast de
Consultatiebureauactiviteiten, ook Voorlichting- & Culturele activiteiten te
organiseren, zodat de locatie intensief gebruikt kan worden. Behoud van hun
Cultuur & doorgeven aan de jongere generatie middels dans - & muzieklessen. De
dorpsoudsten waren bereid om grond af te staan voor de bouw van het gebouw.
UITVOERING : SPONSOR : ZORG & ZEKERHEID ( 16 000 euro )
De bouw in September 2013 begonnen. Er is van de ronde oorspronkelijke
bouwvorm afgeweken, omdat dat bij nader inzien niet praktisch van opzet bleek
te zijn & veel materiaalverlies zou opleveren.
Er is nog IDR 20 750 000,00 over ( = € 1300,00 ). Dit geld zal besteedt worden
aan de aanschaf van een generator, de danskleding & muziekinstrumenten.
In Mei 2014 hebben we het bouwproject bezocht. En heeft er een ontmoeting
plaatsgevonden met de Dans - & Muziekgroep-organisatie & Stichting Karunia
Nederland.

We kregen een kip & palmwijn aangeboden.

3. RENOVATIE WAS - & DROOGPLAATS GEHANDICAPTEN INSTITUUT
PANTI ALMA, BOAWAE, MIDDEN FLORES :

Sponsors :
Stichting Bisschop Bekkers : € 2500,=
Maarten Weldam Stichting : € 500,=
Besteed : € 2652,00 ( excl dakgoot, moet nog besteld & aangebracht
worden ).
FOTO’S VOOR & NA :

Het plan was om op dit stuk de Droogplaats te bouwen, zie bovenstaande foto’s.
Echter op verzoek van de Zusters is er voor gekozen om de Droogplaats aan de
zijkant te bouwen. Op de Foto rechts : Daar waar op de foto nog een bamboegebouwtje staat.
Reden hiervoor : meer wind en mogelijkheid om in de toekomst het internaat nog
verder uit te bouwen.

Financiële Verantwoording 2014 volgens Richtlijn 650 voor Fondsenwervende
instellingen :
Baten :

Reserve 2013

Baten uit eigen Fondsenwerving
Reserve Baten uit eigen Fondsenwerving

Werkelijk 2014
€

€

24.675,43

6.698,36

( Bestemming : Keuken NK ; adoptie & noodpot; Comp & naaicursus; Malaria Pota )
Baten uit Gezamenlijke acties, acties van derden

€

-

Subsidies van Overheden

€

-

Rentebaten & baten vanuit beleggingen

€

89,57

Overige baten (donateurs )

€

271,00

Som der Baten

€ 25.036,00

Lasten : Besteed aan Doelstellingen
Doelstelling A : Malariabestrijding

€

-

Doelstelling B : Omheining Alma Boawae 2013

€

-

Doelstelling C : Consultatiebureau Paundoa 2013/2014

€

-

Doelstelling D : Computercursus

€

70,80

Doelstelling E : Naaicursus

€

96,75

Doelstelling F : Plastic Recycling

€

Doelstelling G : Noodpot / Oogtumor Angela

€

70,56

Doelstelling H : Fase II Naungan Kasih / Keuken 2014

€

7.386,68

Doelstelling I : Adoptie

€

420,00

Doelstelling J : Was & Droogplaats Alma Boawae 2014

€

2.651,58

Doelstelling K : Posyandu & Paud 2014 / 2015

€

1.117,32

-

€ 11.813,69
Werving Baten :
Kosten eigen fondsenwerving

€

200,00

Kosten gezamenlijke acties, acties derden.

€

-

Kosten verkrijgen subsidies overheden, beleggingen

€

-

€

200,00

€

189,24

Beheer & Administratie
Kosten Beheer & Administratie
Som der Lasten
Saldo Baten & Lasten ( Besteding in 2015 )
€ 19.560,10
( Bestemming : Posyandu & Paud Sejoli 2014 / 2015; Malaria Pota ; Comp & Naaicursus; Adoptie
& Noodpotten )
Toevoeging / Onttrekking aan :
Continuiteitsreserve, Bestemmingsreserves

€

-

Herwaarderingsreserve

€

-

Overige reserves

€

-

Bestemmingsfonds

€

-

OVERIGE GIFTEN :
A. JAARDONATEURS :
In 2014 hadden we 3 Jaardonateurs ( Ter grootte van € 15,00 per jaar ) en een
maandelijkse giften van € 4,00 & een van € 10,00 om onze Overheadkosten te
drukken. Onze dank hiervoor !!
B. NOODPOT HOVING : NAVA NAAR DE PEUTERSCHOOL.

Nava is bijna 4 jaar oud. Nava wordt opgevoed door haar oma, mama Moni.
De moeder van Nava is toen ze twee was naar Jakarta vertrokken. Haar vader
heeft ze nooit gezien.
Mama Moni is weduwe. Bij haar woont nog een schoondochter, Efi, met dochter
Leny, in. Haar man, een zoon van mama Moni is 12 jaar geleden naar Maleisie
vertrokken om illegaal te gaan werken, sindsdien niets meer van hem vernomen.
Dit bijzondere samengestelde gezin leeft van hun eigen oogsten ( kleinschalig ).
De schoondochter heeft af en toe tijdelijk werk, waarbij ze een kleine 2 euro
per dag verdient. Kortom een gezin dat het niet breed heeft. Leny gaat naar de
middelbare school.
Nava wilde net zoals haar vriendjes en vriendinnetjes 3 ochtenden in de week
naar de Peuterschool en dat kan nu dankzij het noodpotje Hoving !

Kosten per maand Rph 10 000,00 ( 70 eurocent ). Eenmalig : Aanschaf
schooluniform, padvindersuniform en schoenen ( Totaal € 14,00 )

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 .

