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Organisatie 

Vrijwilligers 

Stichting Java Village 
2013 kenmerkte zich door 

het streven naar consolidatie 

van wat bereikt is en aan-

scherping van ons beleid. 

 

Dit jaar lag het accent van de 

activiteiten in Indonesië op 

projecten met vrouwen en 

jongeren, waarbij alle onder-

delen van onze drie speerpun-

ten aan bod kwamen:  

 Jongeren & Scholing 

(Sponsor a Student, com-

puterproject); 

 Vrouwen & Empowerment 

(spaar- en microkredieten 

project); 

 Gezondheid & milieu 

(gehandicapte kinderen, 

vroedvrouw). 

 

In Nederland zijn we hard 

bezig geweest met ons beleid 

en de presentatie daarvan. Per 

2014 worden de eisen voor 

een ANBI-keurmerk ver-

scherpt. De belastingdienst 

vraagt van alle ANBI’s dat er 

zorg wordt gedragen voor 

een transparante financiële 

verantwoording en een be-

leidsplan. Een en ander moet 

op de website terug te vinden 

zijn.  

 

Daarnaast hebben we ook 

veel tijd in communicatie en 

fondsenwerving gestoken, 

waarover hieronder meer. 

Een verheugende ontwikke-

ling is dat donateurs vaker zelf 

met acties komen om geld te 

werven voor de projecten in 

Indonesië. 

 

Wij willen u in dit verslag 

graag laten zien wat we heb-

ben kunnen bewerkstelligen 

en hopen van harte dat u ons 

ook de komende jaren verder 

wilt steunen.  

Mies Grijns, voorzitter 

wito (Website) en Rosa 

Scharn (Scholenproject). 

Daarnaast zijn een aantal 

trouwe vrijwilligers voor de 

stichting blijven werken zoals 

Nicole de Regt (Nieuwsbrief), 

Dewi van Soest (Marketing), 

Astrid Smits (Marketing), 

Hans Kleijn (fotografie),  Edith 

Kleiss (Evenementen), Sally 

Biekart (Evenementen), Kok-

In de loop van 2013 heeft de 

stichting een grote wervings-

campagne gestart voor nieu-

we vrijwilligers. Dit heeft 

geresulteerd in 6 nieuwe vrij-

willigers, te weten Marianne 

van der Reest (Projectgroep), 

Tineke Mook (Projectgroep), 

Tom Komor (Marketing 

Team), Vincent Burgwal 

(Marketing Team), Mega Su-

kie Pauw (kascommissie) en 

Monika van Opstal 

(kascommissie). Dankzij de 

belangeloze inzet van al deze 

vrijwilligers heeft de stichting 

2013 tot een succes kunnen 

maken. 

 

 

beleid.  

Alle bestuursleden verrichtten 

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 

(6% van alle geworven fond-

sen) kwamen de donaties in 

2013 wederom maximaal ten 

goede van de projecten. 

 

Door de gewijzigde eisen 

vanuit de wetgever en de wil 

om zo transparant mogelijk te 

opereren is er in 2013 veel 

aandacht geweest voor be-

leidsvorming dat geresulteerd 

heeft in een beleidsdag, een 

strategisch beleidsplan voor 

de komende drie jaren en een 

nieuwe  overzichtelijke websi-

te.  

In Januari 2013 was het be-

stuur als volgt samengesteld:  

 Mies Grijns, voorzitter en 

projectcoördinatie  

 Gerard de Winter, secre-

taris  

 Sonja Abrahams, penning-

meester 

 Sabine Biekart, evenemen-

ten en vrijwilligers 

 Marita Driessen, marke-

ting, communicatie en 
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Soroptimisten Merwekring 

De vrouwen van de Soroptimist-

club Merwekring organiseerden 

wederom een vintage modeshow 

voor het Spaar– en Microkrediet-

project en mede door het ver-

dubbelen van hun bijdrage door 

Cordaid leverden zij een substan-

tiële bijdrage aan het project. 

 

Sieradenworkshop samen 

met Borg en Daphne Siera-

den 

In samenwerking met Borg en 

Daphne Sieraden in Leiden heeft 

de stichting voor de eerste keer 

een sieradenworkshop georgani-

seerd.  Onder deskundige bege-

leiding van Borg en Daphne leer-

den cursisten een parelarmband 

te knopen en kregen een korte 

introductie over verschillende 

soorten en de herkomst van pa-

rels. Borg en Daphne hebben een 

zilveren bedel ontworpen van ons 

logo (de vrouw met de grote 

zonnehoed) en demonstreerden 

hoe zo’n bedel in zilver wordt 

gegoten.  Dankzij de belangeloze 

inzet van Borg en Daphne ging 

een gedeelte van het cursusgeld 

naar de projecten van Stichting 

Java Village. 

Kettingenverkoop Zilpa Hoe-

bee 

Zilpa Hoebee organiseerde in 

november een kettingenverkoop, 

waarbij Java Village enkele produc-

ten uit Indonesië en de chocolade 

sculpturen van Anat Ratzabi te 

koop konden aanbieden en aan-

dacht konden vragen voor de 

Stichting en alle projecten in   

Cisarua. 

 

Particuliere donaties 

In plaats van cadeaus voor haar 

promotiefeest, vroeg een zeer 

betrokken donateur in maart gif-

ten voor Stichting Java Village 

hetgeen resulteerde in een sub-

stantieel bedrag voor de projecten 

in Cisarua. 

In oktober kwam een andere 

prachtige donatie uit München 

waar twee een groot feest organi-

seerden en geen cadeaus in ont-

vangst namen, maar giften voor de 

Stichting. Java Village is erg blij met 

dit particuliere initiatief. 

In September ontvingen we een 

particuliere donatie van € 1000 

van mw. Paauw-Verbeek voor het 

spaar en microkrediet-project. 

Anak Belajar. Ze behaalde uit-

stekende resultaten in haar studie 

Accountancy en zal in 2014 stage 

gaan lopen en eindexamen doen. 

In 2013 zijn de trainingen voor de 

leerkrachten afgerond en werden 

in de drie hoogste klassen van de 

basisschool Cidadap II regelmatig 

computerles gegeven door de 

eigen klasselerares. De leerkrach-

ten begonnen te experimenteren 

met mogelijkheden om internet 

ook in te zetten voor andere les-

sen, waardoor er veel meer infor-

matie beschikbaar komt als onder-

steuning van bijvoorbeeld lessen 

In 2013 werden weer 10 nieuwe 

leerlingen geselecteerd voor ons 

Sponsor A Student Programma. 

We ondersteunden dit jaar in 

totaal 28 leerlingen. Alle 10 ein-

dexamenkandidaten van het 

schooljaar 2012-2013 zijn geslaagd. 

De meeste kinderen zijn doorge-

stroomd naar het voortgezet 

beroepsonderwijs (SMK). Een 

uitmuntende leerlinge, Fitria, heeft 

een beurs gekregen van donateurs 

Kokkie en Theo Paauw om verder 

te gaan met haar Senior High 

School. Dit geldt ook voor Hali-

mah, die al eerder een beurs ont-

ving van onze donateur Stichting 

biologie of topografie. 

Daarnaast bleef ibu Cucum, één 

van de onderwijzeressen, regelma-

tig na schooltijd les geven aan 

voormalige leerlingen van 13 – 16 

jaar oud die op de middelbare 

school zaten en ook aan een aan-

tal schoolverlaters. Sommige van 

de oudere leerlingen hielpen ibu 

Cucum bij haar lessen. De bedoe-

ling is dat de school samen met de 

leerlingen een plan opstelt om de 

lessen ook in de toekomst moge-

lijk te maken tegen een geringe 

vergoeding. Wij wachten nog op 

dit rapport. 

Jongeren en scholing 

“Dank aan 

iederen die 

heeft 

meegeholpen 

om deze 

fundraising 

evenementen 

te organize-

ren” 

Leiden Marathon 

Een aantal vrijwilligers (Sabine Bie-

kart, Dewi van Soest en Justin Lep-

pers) liepen in mei 2013 de 10 km 

van de Leiden Marathon en lieten zich 

sponsoren door vrienden, familie en 

bekenden. Zij hebben niet alleen een 

grote sportieve prestatie neergezet, 

maar ook een bedrag voor de stich-

ting bij elkaar gebracht. 

 

Chocolade sculpturen van Anat 

Ratzabi 

Door een unieke samenwerking met 

beeldend kunstenares Anat Ratzabi 

konden wij chocolade sculpturen te 

koop aanbieden van schilders als 

Rembrandt, Van Gogh en Vermeer, 

waarvan een klein gedeelte bestemd 

was voor de projecten van Java Villa-

ge. 

 

Fundraising Diner 

In november organiseerde Stichting 

Java Village voor de eerste keer een 

Fundraising Diner in restaurant Ga-

roeda. Gasten konden genieten van 

een uitgebreide rijsttafel en konden 

ter plekke nog een aantal producten 

kopen, afkomstig uit Indonesië en 

chocoladesculpturen van beeldend 

kunstenaar Anat Ratzabi. 
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“Het gaat goed met 

de 8 wijkgezond-

heidsposten dankzij 

uw hulp” 

Project Gezondheidszorg en Milieu 
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Spaar en Micro-krediet Project 
In de zomer van 2013 is er een 

uitgebreide evaluatie geweest van 

het 2-jarige Spaar- en microkre-

diet voor vrouwen, dat in 2012 

gestart is onder begeleiding van de 

Indonesische vrouwenorganisatie 

PPSW Pasoendan. Eind 2013 wa-

ren er 8 groepen met in totaal 438 

deelnemers, waarvan 45% dag-

loonster is. Juist deze kwetsbare 

groep willen wij ondersteunen. 

Deelnemers sparen elke week een 

vast bedrag en stoppen dat in een 

gezamenlijke pot en dat blijft daar 

zolang men meedoet. Er mag ook 

extra gespaard worden. Deelne-

mers kunnen maximaal 2 keer hun 

inzet lenen tegen een door de 

groep vastgestelde rente. De 

vrouwen zien hier jaarlijks een 

kleine winst van terug, na inhou-

ding van de door hun bestuur 

gemaakte kosten. Aan het einde 

van het eerste jaar ontvingen 20 

vrouwen training en een micro-

krediet van 1 miljoen Rp om een 

bedrijfje op te zetten, of een be-

staande onderneming uit te brei-

den. In 2013 ontvingen nog eens 

19 deelnemers eenzelfde bedrag. 

Deze kredieten moeten terugbe-

taald worden aan de groepskas, 

zodat er uiteindelijk een stabiel 

fonds ontstaat. 

De terugbetaling aan de groepskas 

verloopt volgens schema, op een 

enkel probleemgeval na (mislukte 

oogst of ziekte). Daarnaast bieden 

de groepen een spaarservice aan 

voor (inmiddels 106) mannen en 

kinderen die hun geld ook graag 

veilig en goedkoop onderbrengen. 

Er is ook een overkoepelend fo-

rum opgericht dat alle 8 groepen, 

dat wil zeggen hun bestuursleden, 

bij elkaar brengt voor onderlinge 

steun, tips, uitwisseling van erva-

ringen. Vrouwen die een bedrijfje 

hebben gestart kunnen ook aan-

kloppen bij het forum om advies. 

2012.    

De totale lasten ( € 12.801 ) 

liggen € 1.448 lager dan de be-

groting 2013 en € 787 lager dan 

de realisatie 2012. 

    

De financiële positie per 31 

december 2013 komt uit op  

€ 42.701. Van dit bedrag is een 

voorziening ( € 29.500 ) getroffen 

voor de diverse lopende projec-

ten.  

   

Het betreft de volgende projec-

ten:    

SaS garantiefonds  € 10.000  

Microkrediet    € 13.000  

Computer project     € 6.500  

In 2013 is het resultaat € 2.117 

positief wat € 1.391 hoger ligt 

dan de begroting 2013 en  

€ 3.333 lager dan de realisatie 

2012.  

   

De voornaamste afwijking 

wordt veroorzaakt door de bij-

drage van Microkredieten in 

Toelichting Staat van baten en lasten over 2013 

“Stichting 

Java Village 

kan het niet 

alleen, uw 

hulp is heel 

erg nodig” 

Het gaat goed met de 8 wijkge-

zondheidsposten die we heb-

ben helpen opzetten, al had de 

gezondheidspost op de thee-

plantage te maken met lekka-

ges door de zware regens. Er 

zijn wat veranderingen geweest 

in het personeel,  allemaal vrij-

willigers die een kleine onkos-

tenvergoeding krijgen. We 

zoeken nog naar mogelijkheden 

om nogmaals opfris cursussen 

te organiseren, zodat de kennis 

en ervaring die nu is opge-

bouwd niet verloren gaat. 

Met financiële steun van een 

particuliere donor is de ver-

pleegkundige die op de planta-

ge werkt in 2012 begonnen 

met haar opleiding tot verlos-

kundige. Zij wordt al vaak bij 

bevallingen geroepen in het 

hoger gelegen deel van het 

dorp, omdat daar geen verlos-

kundige woont. Haar opleiding, 

die zij in 2014 hoopt af te ron-

den, zal veel vrouwen toegang 

geven tot een beter begeleide 

zwangerschap en een veiliger 

bevalling en nazorg. 

Met fondsen van stichting MHI 

(Medische Hulp Indonesië) 

heeft een spastisch meisje re-

gelmatig fysiotherapie gekre-

gen, waardoor ze nu beter kan 

communiceren en bijvoorbeeld 

kan aangeven dat ze honger of 

dorst heeft. Ook leert ze zelf-

standig te zitten, wat haar we-

reld aanmerkelijk vergroot. 

        

 Stichting Java Village 2013 

          

   Realisatie 2013 Begroting 2013 Realisatie 2012 

   € % € % € % 

 Baten        

 Bijdrage overige particuliere donateurs 4.199       

 Bijdrage SaS donateurs 2.240       

 Bijdrage SaS Fitria 1.000       

 Bijdrage evenementen 3.441       

 Baten uit eigen fondsenwerving: 10.880 73% 10.600 71% 6.722 35% 

          

 Bijdrage Paud 200       

 Bijdrage Microkrediet 3.500       

 Bijdrage overige projectfondsen 3.700 25% 4.000 27% 11.500 60% 

          

 Overige baten 338 2% 375 3% 816 4% 

 Totaal 14.918 100% 14.975 100% 19.038 100% 

          

 Lasten        

 SAS 3.145 25% 4.600 32% 9.481 70% 

 Microkrediet 2.897 23% 2.644 19% 1.268 9% 

 Computerproject 1.739 14% 1.250 9% 0   

 Gezondheidszorg 400 3% 660 5% 798 6% 

 Overig 445 3% 500 4% 246 2% 

 Totaal 8.626 67% 9.654 68% 11.793 87% 

          

          

 Lasten Werving Baten        

 Kosten fondsenwerving 3.112 24% 3.115 22% 787 6% 

 Kosten beheer en administratie 812 6% 1.230 9% 655 5% 

 Overige kosten 251 2% 250 2% 352 3% 

 Totaal 4.175 33% 4.595 32% 1.795 13% 

          

          

 Som der Lasten 12.801 86% 14.249 95% 13.588 71% 

          

          

 Resultaat 2.117 14% 726 5% 5.450 29% 

               



Financiën: Staat van baten en lasten 2013 
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Contact: 

Botermarkt 7e 

2311 EM Leiden 

Nederland 

www.javavillage.org 

Email: info@javavillage.org 

 

Banknummer: NL71ABNA0409210757 

 

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 

Plannen voor 2014 
In 2014 willen we een vervolg op het 

spaar en microkredietproject realise-

ren, om de bestaande groepen te ver-

sterken en gericht te werken met de 

voornaamste doelgroep van theepluks-

ters en andere dagloonsters. Java Villa-

ge streeft ernaar dat de groepen uit-

eindelijk uit 50% dagloonsters bestaan, 

waaronder 10% theepluksters. 

Op dit moment is de stichting in een 

vergevorderd stadium voor het starten 

van een biogasproject in 2014. Door 

mest te fermenteren ontstaat reukloos 

gas dat gebruikt gaat worden om op te 

koken. Bijkomend voordeel is dat er 

minder mest in het drinkwater terecht 

komt en de overblijvende mestresten 

zijn uitstekend als grondverbeteraar. 

Ook in 2014 gaat de stichting weer 

10 nieuwe kinderen selecteren die in 

de gelegenheid worden gesteld om 

naar de onderbouw van de middelba-

re school te gaan en worden 2 uit-

zonderlijke leerlingen ondersteund in 

hun vervolgonderwijs. 

Omdat er nogal wat wijzigingen zijn 

geweest onder de vrijwillige staf van 

de 8 wijkgezondheidsposten, worden 

fondsen gezocht om nogmaals nieu-

we medewerkers te trainen. Daar-

naast wordt in een afgelegen wijk op 

verzoek van de vrijwilligers een soort 

peuterspeelzaaltje opgezet in samen-

werking met de gezondheidspost. 

Wat betreft fondsenwerving gaat Java 

Village weer een aantal evenementen 

organiseren, waaronder een sieraden 

workshop, een fundraising diner en 

zo mogelijk deelname aan de Leiden 

Marathon. Daarnaast wordt gezocht  

naar mogelijkheden om samen met ande-

re partijen, bijvoorbeeld serviceclubs of 

scholen, evenementen te organiseren. 

Ook in 2014 zal er in het kader van de 

transparantie regelmatig communicatie 

naar donateurs en relaties plaatsvinden 

via nieuwsbrieven, facebook en de websi-

te www.javavillage.org. Getracht zal wor-

den de organisatie verder te professiona-

liseren en het aantal  en de kwaliteit van 

de vrijwilligers te vergroten. Daarnaast 

zal stichting Java Village trachten de 

naamsbekendheid te vergroten door 

middel van het opbouwen van een band 

met de pers en potentiële donateurs. 

http://www.javavillage.org
https://www.facebook.com/stichtingjavavillage
http://www.javavillage.org

