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Organisatie 

Vrijwilligers 

Stichting Java Village 
In mei 2012 vierde Stichting 

Java Village het eerste lustrum 

als stichting. Met 20 (oud) 

bestuursleden en vrijwilligers 

werd een kleine selamatan 

gehouden en teruggeblikt op 

alles wat al bereikt is. 

Het accent in 2012 lag op de 

eerste twee van onze speer-

punten: 

 Jongeren & scholing 

 Vrouwen & Empower-

ment 

 Gezondheidszorg & milieu 

Er startten twee ambitieuze 

projecten: computers en ICT 

training voor een basisschool 

inclusief schoolverlaters en 

een 2-jarig spaar- en micro-

krediet project speciaal voor 

vrouwen.  

De fondsenwerving hiervoor 

begon al in 2011, maar werd 

ook in 2012 vol energie 

voortgezet. Donaties kwamen 

niet alleen van twee Service-

clubs (Zonta aan de Leede 

met hun MidnightWalk pri-

meur en Soroptimistclub Mer-

wekring via de vintage mode-

show en verkoop), maar ook 

van particulieren. Donaties ter 

gelegenheid van verjaardag en 

bruiloft en acties van vrijwilli-

gers die via hun werkgever 

bijdragen kregen. En boven-

dien nog donaties uit het bui-

tenland van de Jephcott Chari-

table Trust in het VK, van de 

Diva’s in Spanje en van parti-

culiere donateurs. Kortom: 

een heel vruchtbaar jaar. 

Wij willen u hieronder graag 

laten zien wat we hebben 

kunnen bewerkstelligen en 

hopen van harte dat u ons 

ook de komende jaren verder 

wilt steunen. 

Mies Grijns, voorzitter 

Marleen en Tobias Idzerda 

voor het assisteren bij ver-

schillende evenementen,  

Monika van Opstal en Kokkie 

Paauw voor de kascommissie 

en Hans Kleijn voor het ma-

ken van foto’s. 

Speciale dank gaat uit naar 

Joop van Tol voor het organi-

seren van verschillende eve-

Dank aan de vele vrijwilligers 

die zich in 2012 voor Java 

Village hebben ingezet!  Zon-

der hun hulp had de stichting 

niet bereikt wat nu bereikt is. 

Speciale dank gaat uit naar  

Matthijs Sloos voor de websi-

te, Nicole de Regt voor de 

tekstredactie en hulp bij de 

website. Astrid Smits, Edith 

Kleiss en Dewi van Soest, 

nementen, waaronder het 

Futsaltoernooi . 

 

stratie/archief.  

Gedurende het jaar verlieten  

Yvette Backer en Margreet 

Verhoef het bestuur. Gerard 

de Winter werd de nieuwe 

Secretaris van het Bestuur, 

Sonja Abrahams nam de por-

tefeuille Financiën over. In 

oktober startte Marita Dries-

sen voor Marketing & Com-

municatie en werd  in decem-

ber officieel bestuurslid met 

dezelfde portefeuille.  

 

Alle bestuursleden verrichten 

hun werkzaamheden op vrij-

willige basis.  

 In Indonesië bleef Titi Setia-

wati onze veldwerkster en 

begeleider van de projecten. 

Ook door het bewust laag 

houden van organisatiekosten 

(maximaal 10-15% van alle 

geworven fondsen) kwamen 

de donaties in 2012 maximaal 

ten goede van de projecten. 

 

In Januari 2012 was het be-

stuur als volgt samengesteld: 

 Mies Grijns, voorzitter en 

projectcoördinatie 

 Yvette Backer, secretaris 

 Margreet Verhoef, pen-

ningmeester 

 Sabine Biekart, evenemen-

ten en vrijwilligers 

 Sonja Abrahams, Sponsor 

a Student 

 Gerard de Winter, admini-
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Java Village Futsal-toernooi  

Op initiatief van Joop van Tol 

werd voor de tweede keer in het 

Leids Universitair Sportcentrum 

een zaalvoetbaltoernooi georgani-

seerd, waarvoor de opbrengst was 

bestemd voor het Spaar en Micro-

kredietproject.  

Zes zaalvoetbalteams hadden zich 

aangemeld: twee teams van de 

ABNAMRO, twee teams van NIC 

Leiden en twee teams bestaande 

uit Indonesische studenten. Uitein-

delijk deden vier teams daadwer-

kelijk aan het toernooi mee.  

Tijdens het toernooi werd een 

verloting gehouden en werden er 

hapjes verkocht, waarvoor de 

opbrengst was bestemd voor het 

Spaar en Micro-kredietproject      

(€ 775). De organisatie hiervan 

was in handen van Joop van Tol en 

Sabine Biekart, geholpen door 

Marleen en Tobias Idzerda, Mies 

Grijns en de kinderen van Tol. De 

boeken werden verkocht en recla-

me werd gemaakt voor de stich-

ting. 

Kettingenverkoop Zilpa  

Zilpa Hoebee organiseerde in 

november een kettingenverkoop, 

waarbij Java Village wederom in de 

gelegenheid werd gesteld aandacht 

te vragen voor verschillende pro-

jecten. 

Indische markt in Spanje 

Sally Biekart-Ketting organiseerde 

in Spanje een Indische markt sa-

men met de Diva dames.  De 

opbrengsten ervan gingen naar  

Stichting Java Village. 

Heldenrace Alvarum 

In September hebben twee hardlo-

pers voor de stichting meegelopen 

met de Heldenrace in Den Haag. 

Niet alleen kwamen zij als eerste 

vrouwen over de streep, maar hun 

inspanningen brachten ook nog 

eens extra inkomsten op voor Java 

Village. 

gezinnen voor wie de dagelijkse 

kosten van onderwijs te zwaar 

zijn, met nadruk op meisjes. 

Verder is gestart met het geven 

van computerlessen aan leraren en 

vervolgens aan leerlingen van de 

hoogste klassen van de Cidadap II 

school, waar ook schoolverlaters 

aan mogen deelnemen. Ook zijn 

computers en randapparatuur 

aangeschaft bij lokale leveranciers. 

De lessen werden gegeven in een 

speciaal hiervoor door de stichting 

In 2012 werden in het Sponsor A 

Student project 10 nieuwe leerlin-

gen gesponsord, waarvan 3 leer-

lingen uit het buurdorp. In totaal 

sponsorde Stichting Java Village 26 

leerlingen om het 3-jarig SMP te 

volgen (junior high school). Alle 

eindexamenkandidaten zijn ge-

slaagd. Zij gingen vrijwel allemaal 

door naar het beroepsonderwijs 

of naar voortgezet islamitisch 

onderwijs. De selectiecriteria zijn 

nog steeds: goede leerlingen uit 

ingerichte ruimte 

Vrijwilliger Harry Elias gaf in 2012 

instructie aan de docenten om 

aansprekende Engelse les te geven.  

Een groot succes bij docenten en 

leerlingen. 

Dankzij een donatie van stichting 

Anak Belajar van Avi Fennema kon 

een talentvolle leerling na haar 

SMP verder studeren aan de bo-

venbouw accountancy. 

 

 

Jongeren en scholing 

“Dank aan 

iederen die 

heeft 

meegeholpen 

om deze 

fundraising 

evenementen 

te organize-

ren” 

Bola Bola Bokaal ging uiteindelijk naar 

het team van NIC. 

MidnightWalk  

Zonta aan de Leede organiseerde 

voor de tweede keer de Midnight-

Walk. Vanaf 21.00u deden zo’n dui-

zend deelnemers mee aan de avond-

wandeling langs verschillende voor-

stellingen door de stad, allemaal ge-

bracht door vrijwilligers.  

Java Village was op de Beestenmarkt 

aanwezig met een stand. Er werden 

spulletjes verkocht, een loterij gehou-

den en informatie verstrekt.  

De MidnightWalk was een groot 

succes. De opbrengst van €9.500, ging 

naar het Spaar– en Micro-

kredietproject. Dit bedrag is nog een 

keer door Cordaid verdubbeld. 

Soroptimisten Merwekring 

De vrouwen van de Soroptimistclub 

Merwekring organiseerden een vinta-

ge modeshow voor het Spaar– en 

Micro-kredietproject en mede door 

het verdubbelen van hun bijdrage 

door Cordaid leverden zij een sub-

stantiële bijdrage aan het project.  

Peurbakkenmarkt 

Samen met Zonta aan de Leede heeft 

Java Village een kraam bemand op de 

Peurbakkenmarkt in juni 2012, waar 
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“Alle financiën 

worden 

nauwkeurig 

bijgehouden” 

“er zijn teveel  

baby’s en jonge 

moeders in Cisarua 

die sterven ” 

Financiën 

Project Gezondheidszorg en Milieu 
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In 2012 is de laatste gezond-

heidspost (Posyandu) afge-

bouwd en is de gerenoveerde 

Pusta (de kleine kliniek) inge-

richt. Voor een gehandicapt 

kindje, een vergeten groep in 

Indonesië, betaalde Stichting 

Java Village met een donatie 

van Medische Hulp aan Indone-

sië fysiotherapie om haar kwali-

teit van leven te vergroten. 

Door donaties kreeg een ver-

pleegkundige een opleiding als 

vroedvrouw zodat zij in de 

toekomst de aanstaande jonge 

moeders beter kan bijstaan. 

Het waterproject werd na 

verkennend onderzoek voorlo-

pig even uitgesteld, omdat de 

gevraagde investeringen te 

hoog zijn voor de stichting. 

Wel is vast begonnen met het 

geven van voorlichting aan de 

bevolking van het belang van 

schoon drinkwater en testten 

de gezondheidsposten regelma-

tig de waterkwaliteit.  

Daarnaast werden mogelijkhe-

den verkend voor het installe-

ren van een biovergister in een 

koeienstal. Dit levert straks gas 

op om op te koken en ge-

droogde organische mest om 

te verkopen. Bijkomend voor-

deel is dat het water minder 

vervuild raakt door wegstro-

mend gier en dat bewoners 

minder afhankelijk worden van 

dure energiebronnen.  

Jaarekening 2012 Stichting Java Village 

Baten      

Baten uit eigen fond-
senwerving 6.722     

Subsidies 11.500     

Inkomsten beleggin-
gen/sparen 239     

Overige baten 577     

   Totaal 19.038 100% 

       

Lasten      

Jongeren & scholing 9.481     

Spaar en Micro-
kredietproject 1.268     

Gezondheidszorg & 
milieu 798     

Overig 246     

   Totaal 11.793 62% 

       

Lasten Werving Baten      

Kosten fondsenwer-
ving 787     

Kosten beheer en ad-
ministratie 655     

Overige kosten 352     

   Totaal 1.795 9% 

       

Som der Lasten  Totaal 13.588   

       

Resultaat   Totaal 5.450 29% 



Spaar en Micro-krediet Project 
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Echtscheidingen komen veel voor 

in dorpen als Cisarua en moeders 

krijgen dan meestal de zorg over 

hun vaak jonge kinderen. Het 

gemiddelde daginkomen van vrou-

wen ligt onder de armoedegrens. 

Daarom leven veel families met 

schulden en vrouwen zitten vast in 

hun slecht betaalde banen. Om 

deze vrouwelijke kostwinners te 

ondersteunen, is Java Village in 

2012 voorlopig voor de periode 

van 2 jaar een samenwerking aan-

gegaan met PPSW Pasoendan, een 

gevestigde organisatie voor de 

empowerment van vrouwen in 

Jakarta.  

Het idee van het spaar en micro-

krediet project is de deelnemers 

kennis en middelen te geven om 

hun situatie te verbeteren. Eerst 

starten ze als een discussiegroep  

en tegelijkertijd leren ze sparen en 

budgetteren.  Als de groep stabiel 

en sterk genoeg is, kan een krediet 

verstrekt worden om een kleine 

onderneming op te zetten. Na een 

pilotproject is de stichting in 2012 

onder begeleiding van PPSW be-

gonnen met  8 groepen met in 

totaal 447 vrouwen. De groepen 

komen bij elkaar in de gebouwtjes 

van de nieuwe gezondheidsposten.  

Tot nu toe zijn al 20 vrouwen een 

bedrijfje gestart. Eén van de vrou-

wen maakt hoofdshawls met glit-

tertjes, een afvalproduct van de 

industrie. Weer een ander is 

koekjes en snacks gaan bakken.   

project, zullen de computerlessen 

en het gebruik van computers 

voor het onderwijs verder vorm 

worden gegeven. 

Het Spaar en Micro-kredietproject 

gaat zijn tweede jaar in en zal uit-

gebreid geëvalueerd worden in 

2013.  Ook wordt in 2013 door-

gegaan met het werven van fond-

sen voor de 2e fase van dit pro-

ject, dat in 2014 zal starten.  

Vooruitkijkend op 2013 heeft 

Stichting Java Village het voorne-

men om weer 10 nieuwe kinderen 

te sponsoren in het Sponsor a 

Student project, zodat ook zij 

kunnen beginnen met hun middel-

baar onderwijs. Het streven is de 

continuïteit van het hele project te 

waarborgen en het aantal leerlin-

gen te verhogen tot totaal 30.  

Voor wat betreft het computer-

Op het gebied van 

Gezondheid en Milieu 

wordt verder onder-

zoek gedaan naar de 

mogelijkheden van 

het verstrekken van 

schoon drinkwater en 

het bewust maken 

van de bevolking van 

het belang van schoon 

drinkwater. 

van Koophandel te Den Haag om 

meer transparant en professioneel 

te kunnen opereren. De stichting 

is door de Belastingdienst aange-

merkt als Algemeen Nut Beogen-

de Instelling (ANBI) sinds 10 okto-

ber 2008.  

In haar vijfjarig bestaan als officiële 

stichting heeft de Stichting de 

fundering gelegd voor het zo pro-

fessioneel mogelijk uitvoeren van 

haar activiteiten. Dit is een ont-

wikkeling waaraan het bestuur en 

de overige vrijwilligers keihard 

hebben gewerkt. De aanvankelijke 

particuliere noodhulp sinds 2002 

heeft hierbij plaats gemaakt voor 

ondersteuning die meer gericht is 

op zelfredzaamheid en transparan-

tie. 

In mei 2012 vierde Stichting Java 

Village haar eerste lustrum als 

officiële stichting. In 2007 werd  

het privé-initiatief van Mies Grijns 

officieel ingeschreven bij de Kamer 

Bijschrift bij afbeelding. 

Lustrum 

Plannen voor 2013 

Toekomstmuziek….. 

“Stichting 

Java Village 

kan het niet 

alleen, uw 

hulp is heel 

erg nodig” 



Contact: 

Botermarkt 7e 

2311 EM Leiden 

Nederland 

www.javavillage.org 

Email: info@javavillage.org 

 

Banknummer: NL71 ABNA 0409210757 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wilt u Stichting Java Village helpen? 

Namens de meest kwetsbare dorpsbewoners van 

Cisarua danken wij U hartelijk voor uw Steun ! 

Kamer van Koophandel: nummer 

28116157 

Bezoek ons ook op  

Facebook en like ons! 


