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VOORWOORD 

Een voorwoord bij het jaarverslag van de stichting Java Village vanuit het dorp zelf! Tijdens een 

verblijf van een paar weken in Indonesië heb ik als voorzitter de tijd genomen om alle lopende 

projecten samen met onze veldwerkster Titi Setiawati te bezoeken. We bespraken ook de plannen 

voor de komende periode en stelden hier en daar wat bij.  

Wat ik graag aan onze donateurs doorgeef zijn de spontane ontmoetingen met ouders van kinderen 

die wij ondersteunen via ons Sponsor a Student programma. Zonder uitzondering krijg ik hele 

dankbare verhalen te horen. Wat zo’n indruk op mij maakt is dat deze ouders (in enkele gevallen 

grootouders of een tante) vast van voornemen zijn om hun kind zo lang mogelijk te blijven 

ondersteunen ondanks hun zichtbaar penibele situatie. Ontmoetingen in een deuropening die een 

inkijkje geven in de uiterst sobere inrichting. Krakkemikkige deurposten spreken boekdelen. Ook heb 

ik al diverse malen jonge mensen ontmoet die mij vroegen of Titi en ik degenen waren die hun school 

hadden helpen opknappen. Dat is ons eerste project geweest in 2007 en 2008 en het is bijzonder om 

te horen hoeveel indruk dat op de leerlingen heeft gemaakt. Ik leg dan natuurlijk uit hoeveel mensen 

er - onzichtbaar vanuit het dorp - gewerkt hebben aan het tot stand brengen van zo’n project. Die 

dankbaarheid geef ik graag door aan onze donateurs en aan de lezers van dit jaarverslag. 

Ik hoop dat u met plezier dit verslag over het jaar 2014 zult lezen.  

Mies Grijns 

Voorzitter Stichting Java Village 

 

 



DE ORGANISATIE 

Stichting Java Village, een privé initiatief van Mies Grijns en Titi Setiawati uit 2002, werd officieel in 

2007 ingeschreven in de Kamer van Koophandel te Den Haag. De oprichting van een stichting was 

een logisch gevolg om invulling te geven aan de wens om meer transparant en professioneel te 

kunnen opereren. De stichting is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende 

Instelling (ANBI) sinds 10 oktober 2008. In haar zevenjarig bestaan als officiële stichting heeft Java 

Village de fundering gelegd voor het zo professioneel mogelijk uitvoeren van haar activiteiten. Dit is 

een ontwikkeling waarvoor het bestuur en de overige vrijwilligers zich met volle overgave hebben 

ingezet. De aanvankelijke particuliere noodhulp sinds 2002 heeft hierbij plaats gemaakt voor 

ondersteuning die meer gericht is op zelfredzaamheid en transparantie. 

Het bestuur 

Het bestuur van de Stichting Java Village was in 2014 als volgt samengesteld: 

 Mies Grijns, voorzitter en project coördinatie 

 Gerard de Winter, secretaris, tot juni 2014 

 Evi Bulters, secretaris, vanaf juni 2014 

 Sonja Abrahams, penningmeester 

 Marita Driessen, marketing, communicatie en beleid 

 Sabine Biekart, evenementen en coördinatie vrijwilligers 

Gerard de Winter stapte in juni uit het bestuur, als vrijwilliger bleef hij echter betrokken bij Java 

Village, met name op het gebied van ICT. Gerard was sinds 2012 secretaris van het bestuur. De 

Stichting was verheugd dat Evi Bulters vanaf juni, zijn portefeuille wilde overnemen. Aan het eind van 

het verslagjaar namen Marita Driessen en Sabine Biekart na respectievelijk twee jaar en zeven jaar in 

het bestuur te hebben gezeten, ook afscheid van het bestuur. 

Het bestuur kwam in 2014 iedere maand bij elkaar, uitgezonderd tijdens de zomermaanden, meestal 

in Leiden ten huize van een van de bestuursleden. In juni was er een beleidsbijeenkomst die werd 

afgesloten met een maaltijd. De voorzitter Mies Grijns heeft in het verslagjaar twee maal een 

werkbezoek gebracht aan het dorp. Er is op zeer regelmatige basis contact met de veldwerkster ter 

plaatse. 

Alle bestuursleden verrichtten hun werkzaamheden op vrijwillige basis. 

In Indonesië bleef Titi Setiawati onze veldwerkster en begeleidster van de projecten. 

Door het bewust laag houden van de kosten voor fondswerving en voor beheer en administratie 

(respectievelijk 9% en 7%) kwamen de donaties in 2014 net als in voorgaande jaren maximaal ten 

goede aan de projecten.  

Door de gewijzigde eisen vanuit de wetgever en de wil om zo transparant mogelijk te opereren is er 

net als in 2013 ook in 2014 veel aandacht geweest voor verdere beleidsvorming. Het in 2013 

geformuleerde beleidsplan 2014-2016 fungeert hierbij nog als leidraad. 

 



Vrijwilligers 

De Stichting prijst zich gelukkig dat het bij de uitvoer van al haar activiteiten gesteund wordt door 

een grote groep vrijwilligers.  

In 2014 zetten de volgende personen zich belangeloos in voor de Stichting: 

Tineke Mook (projectgroep); Tom Komor, Astrid Smits, Dewi van Soest en Vincent Burgwal 

(marketingteam); Mega Suwito, Veliana (website), Gerard de Winter (website, ICT); Hans Kleijn 

(fotografie); Edith Kleiss en Sally Biekart (evenementen); Kokkie Paauw en Monika van Opstal 

(kascommissie). 

NIEUWE WEBSITE  

In januari 2014 lanceerde de Stichting Java Village een nieuwe website die geheel door vrijwilligers 

van Java Villa is ontworpen. De informatie op de website wordt gepubliceerd in het Engels en in het 

Nederlands. 

FONDSENWERVING, SPONSOREN & DONORS  

De volgende sponsoren hebben in 2014 financieel bijgedragen aan de projecten van Java Village: 

Het consultancy bedrijf A-advies heeft een gift gegeven van Euro 1000. 

De Aziatische tak van het Spaanse bedrijf AVEY doneerde een bedrag van Euro 360 voor het 

ondersteunen van een scholier gedurende drie jaar. 

Van de familie Grant-Cooreman ontving de Stichting een bedrag van Euro 620. 

De Soroptimistclub Merwekring steunde de Stichting met een bijdrage van Euro 350. 

Rotterdam International Secondary School haalde Euro 955 voor de Stichting op tijdens haar 

jaarlijkse kerstgala. 

Cordaid steunde de tweede fase van het Spaar en Microkrediet programma door het bedrag van 

Euro 18.650 dat de stichting  via donaties ophaalde te verdubbelen tot Euro 37.300. 

Rotary Leiden schonk ter afronding van het gezondheidsproject een bedrag van Euro 4876,90. 

Vriend van Java Village. Ook in 2014 zijn initiatieven ondernomen om de groep Vrienden van Java 

Village verder uit te breiden. 

Voorts zijn zowel individuele donateurs als bedrijven er weer voor blijven zorgen dat onze dertig 

Sponsor a Student leerlingen ook dit jaar naar de middelbare school konden gaan. 

 

 

 

 



EVENEMENTEN  

De hieronder genoemde evenementen brachten gezamenlijk Euro 1917,50 op.  

Sieradenworkshop Borg en Daphne Sieraden 

In 2014 werd twee keer een sieradenworkshop georganiseerd onder de deskundige leiding van Borg 

en Daphne Sieraden te Leiden. Deze bijeenkomsten, die op 15 april en 14 oktober plaatsvonden, 

werden zeer goed bezocht. Na een korte inleiding over de herkomst en soorten parels gingen de 

cursisten zelf aan de slag en maakten, onder het genot van een hapje en een drankje, een 

parelarmband naar eigen ontwerp voorzien van een speciaal door Borg en Daphne gemaakte zilveren 

bedel met het logo van de Stichting. Het waren zeer geslaagde avonden en iedereen ging met een 

unieke armband naar huis. Door de belangeloze inzet van Borg en Daphne ging een gedeelte van het 

cursusgeld naar de projecten van Stichting Java Village.  

Leiden Marathon 

Op 18 mei 2014 nam bestuurslid Sabine Biekart deel aan de Leiden Marathon en liet zich sponsoren 

door familie en vrienden met als goed doel Java Village. Onder aanmoediging van onder meer de 

vrijwilligers van Java Village liep Sabine de marathon van tien kilometer binnen een uur. Op verzoek 

van Sabine zullen de sponsorgelden ten goede komen aan sportspullen voor de kinderen van Cisarua.  

 

Sabine (met bloemen) heeft de eindstreep gehaald! Ze werd feestelijk onthaald door onder meer 

Mies Grijns en Marita Driessen, bestuursleden van de Stichting Java Village (links van Sabine) 

 



 

Kettingenverkoop Zilpa Hoebee 

In november organiseerde Zilpa Hoebee haar jaarlijkse kettingenverkoop en stelde de Stichting Java 

Village in de gelegenheid daar met een stand aanwezig te zijn en speciaal hiervoor uit Indonesië 

gekochte artikelen te verkopen. Prachtige pashmina’s, Indonesische thee, handgemaakte spullen 

vonden hun weg naar de bezoekers.  

Rotterdam International Secondary School 

De Rotterdam International Secondary School (RISS) organiseert elk jaar activiteiten om steeds een 

ander goed doel te ondersteunen. In 2014 werd de Stichting Java Village uitgekozen. Tijdens het RISS 

kerstgala op 12 december was de Stichting Java Village daar gedurende de middag en avond 

aanwezig met twee stands. In de stands werden zelfgemaakte Indonesische snacks en handgemaakte 

houten stripfiguren, shawls, sieraden en andere cadeau-artikelen verkocht. Ook was er een tombola 

waar een grote mand met allerlei lekkernijen gewonnen kon worden. Het was een groot succes, niet 

in de laatste plaats door de hulp van de leerlingen en leerkracht Melanie Pagès van de RISS. Er is dan 

ook een aanzienlijk bedrag opgehaald voor de projecten in het dorp Cisarua.  

 

      

Enthousiaste leerlingen van de Rotterdam International Secondary School die zich inzetten voor 

Java Village 

 

 

 



PROJECTEN 

De projecten die de Stichting ondersteunt zijn onder te brengen in de volgende categorieën: 

Gezondheidszorg en Milieu, Microkrediet voor Vrouwen en Jongeren en Scholing. 

Gezondheid en milieu 

Rotary Leiden die al eerder gezondheidsprojecten van de Stichting ondersteunde, besloot om in 

december 2014 een laatste gift te schenken om het lopende gezondheidsproject af te ronden. Het 

geld zal in 2015 worden aangewend om ontbrekende medisch apparatuur aan te schaffen voor de 

acht lokale hulpposten voor moeder en kind (posyandu), zoals zuurstoftankjes, onderzoeksbedden en 

weegschalen voor baby’s. Verder zal de investering ook worden gebruikt om scholingsprojecten van 

de medische vrijwilligers te bekostigen. 

In 2014 heeft de Stichting Medische Hulp Indonesië (MHI) besloten zijn activiteiten in Indonesië af te 

bouwen. In de afgelopen jaren heeft MHI o.a. een aantal gehandicapte kinderen via Java Village 

ondersteund. Er zijn besprekingen gevoerd om de resterende middelen van de Stichting in 2015 aan 

Java Village te schenken. Ook zal de donateurs van MHI gevraagd worden om hun steun te blijven 

geven aan een zorgproject voor gehandicapte kinderen dat Java Village nu ontwikkelt. 

Dankzij de steun van donateurs kon een rolstoel worden gegeven aan Odi die spastisch is. Met deze 

rolstoel werd haar bewegingsvrijheid (en ook die van haar ouders!) aanzienlijk verruimd.  

De verpleegkundige die met hulp van een particuliere donatie via Java Village haar vervolgopleiding 

tot verloskundige kon financieren, is geslaagd. Zij moet in 2015 nog een praktijkstage volgen om haar 

certificaat van de Vereniging van Indonesische Vroedvrouwen te krijgen, waarna zij haar eigen 

praktijk mag openen. 

Spaargroepen en microkrediet voor vrouwen 

De eerste fase van het spaar- en microkredietproject is in de loop van 2014 afgerond. Het project 

werd uitgevoerd onder begeleiding van de Indonesische vrouwenorganisatie PPSW Pasoendan en 

onze veldwerkster Titi Setiawati.  

Hoewel de oprichting van tien groepen werd beoogd en er in het eerste enthousiasme zelfs 13 

groepen startten, zijn er uiteindelijk acht groepen blijven bestaan. Ruim 470 vrouwen participeerden 

in het project, bijna tweemaal zoveel als verwacht, waarvan ongeveer de helft volledig lid was en de 

andere helft aspirant lid tegen het einde van fase 1 (oktober 2014). Het project is in het leven 

geroepen om armere vrouwen meer grip op hun bestaan te laten krijgen. Zeker 25% van de 

deelneemsters is te rekenen tot deze moeilijk bereikbare groep van dagloonsters. Daarnaast konden 

dankzij dit project bijna veertig vrouwen een eigen onderneming starten.  

De groepen doen in de praktijk waar ze voor bedoeld zijn: ze doen dienst als belangrijk platform voor 

vrouwen op economisch gebied. Het betaalbare spaarkrediet maakt het mogelijk (potentiële) 

economische crises op het niveau van het huishouden te doorstaan en de eigen economische situatie 

te verbeteren. 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. Deelnemers kunnen 



maximaal twee keer hun inzet lenen tegen een door de groep vastgestelde rente. De vrouwen zien 

hier jaarlijks een kleine winst van terug, na inhouding van de door hun bestuur gemaakte kosten. 

Per december 2014 is de tweede fase van het project ingegaan, na de succesvolle evaluatie ten 

overstaan van Cordaid van fase 1 en een door dezelfde medefinancieringsorganisatie gehonoreerde 

aanvraag voor fase 2. Cordaid heeft hiervoor de door SJV eerder vergaarde fondsen verdubbeld (met 

Euro 18.650).  

Het komende jaar zal het aantal spaar- en leengroepen worden bestendigd en zal worden 

geïnvesteerd in begeleiding van de bestuursleden van deze groepen. Capaciteit opbouw zal 

voornamelijk zijn gericht op het overkoepelend forum dat alle bestuursleden van de acht groepen bij 

elkaar brengt voor onderlinge steun, tips, uitwisseling van ervaringen. Hierbij worden wederom extra 

inspanningen gedaan voor het bereiken en ondersteunen van dagloonsters, die het armere deel van 

de vrouwelijke bevolking vormen. Vrouwen die een bedrijfje hebben gestart kunnen ook aankloppen 

bij het forum om advies.  

 

 

 

Capaciteit ondersteunende cursus voor PPSW staf, met helemaal rechts Titi Setiawati, onze 

veldwerkster en steun en toeverlaat voor de Stichting in Cisarua 

 



Jongeren en Scholing 

In het kader van het project Sponsor a Student kregen in 2014 weer tien nieuwe scholieren van Java 

Village financiële ondersteuning om aan de middelbare school te kunnen beginnen. Ook hebben tien 

van de gesponsorde scholieren van de lichting 2010-2011 met succes hun eerste drie jaar van de 

middelbare school (SMP) afgerond. Sinds de start zijn er al 22 leerlingen geslaagd, waarvan de 

meeste jongens en de helft van de meisjes is door gegaan naar de SMA (bovenbouw algemene 

middelbare school) of SMK ( meer beroepsgerichte bovenbouw). Dit jaar was er speciaal steun voor 

Cicih, die al haar schoolspullen en kleding verloor bij een brand in hun houten huisje. 

Halimah en Fitria, de twee meisjes die een speciale donatie kregen om hun SMA of SMK te kunnen 

bekostigen, deden het goed. Halimah is inmiddels geslaagd voor haar SMK en aan het werk gegaan 

bij een voedingsmiddelengrossier. Ze maakt lange dagen, maar verdient in elk geval iets meer dan 

een aantal andere meisjes uit het dorp die er met enkel een SMP diploma werken. Fitria rondde haar 

tweede jaar met uitstekende cijfers af. 

 

 

 

Scholieren uit Cisarua onderweg naar het sportveld 

 

 

 



Er waren ook teleurstellingen in het afgelopen jaar: 

Om lokale fondsenwerving te stimuleren is er hard gewerkt om een voetbaltoernooi in het dorp te 

organiseren. Er was veel animo voor onder de jeugd, maar helaas bleek dat geen van de lokale 

scheidsrechters en clubleiders zich belangeloos wilde inzetten waardoor het toernooi niet kon 

doorgaan.  

Ook kregen wij een aantal verzoeken van bezoekers om naar onze projecten te komen kijken. 

Natuurlijk laten wij graag zien wat er allemaal gebeurt in het dorp, maar helaas werden we ook 

geconfronteerd met afzeggingen op het laatste moment. Buitenstaanders realiseren zich vaak niet 

hoeveel tijd het kost om dit dorp vanuit Jakarta of Bandung te bereiken en bedenken zich dan 

halverwege. Onze veldwerkster Titi houdt er echter wel rekening mee en komt in zo’n geval speciaal 

de dag tevoren al naar het dorp om op tijd bezoekers te kunnen ontvangen. Het moge duidelijk zijn 

dat tevergeefs lopen wachten op bezoek niet stimulerend werkt voor haar enthousiasme. Wij zullen 

in de toekomst dan ook driedubbel duidelijk maken dat een afspraak een heleboel inzet van onze 

veldwerkster vraagt en serieus genomen dient te worden. 

PLANNEN VOOR 2015 

In 2015 gaan wij enthousiast verder met ons Sponsor a Student programma en met het aanmoedigen 

van Fitria om haar opleiding af te ronden. In het voorjaar van 2015 ronden we de ondersteuning af 

voor de posyandu (moeder- en kind wijkposten). Daarna willen we starten met een vervolgtraining 

en ondersteuning voor de vrijwilligers op deze posten - specifiek gericht op opsporen en zorg voor 

gehandicapte kinderen. Het spaar- en microkrediet project zal halverwege het jaar weer uitgebreid 

worden getoetst op voortgang en zo nodig worden bijgesteld. We blijven ook bezig met ICT-steun 

voor de scholen, maar de vorm waarin moet nog uitgewerkt worden, een laptopfonds, zomercursus, 

computers op de andere basisschool, of toch een aparte computerclub voor jongeren? 

 

  



TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2014 

 

Stichting Java Village 2014 
  

     

  

  
Realisatie 

2014 
Begroting 

2014 
Realisatie 

2013 

  Euro  % Euro  % Euro  % 

Baten 
     

  
Bijdrage overige particuliere donateurs 4.510 

   

4.199   
Bijdrage SaS donateurs 2.570 

   

2.240   
Bijdrage SaS Fitria 0 

   

1.000   
Bijdrage evenementen 1.918 

   

3.441   

Baten uit eigen fondsenwerving: 8.998 62% 10.600 66% 10.880 73% 
  

     

  
Bijdrage Gezondheidszorg 4.877 

   

0   
Bijdrage Microkrediet 0 

   

3.500   
Bijdrage overige projecten (Odi) 300 

   

200   

Bijdrage overige projectfondsen 5.177 36% 5.000 31% 3.700 25% 
  

     

  
Overige baten 245 2% 375 2% 338 2% 

Totaal 14.420 100% 15.975 100% 14.918 100% 

  
     

  
Lasten 

     

  
SAS 2.873 30% 3.600 23% 3.145 25% 
Microkrediet 3.059 32% 1.134 7% 2.897 23% 
Computerproject 0 0% 0 0% 1.739 14% 
Overig 1.869 19% 8.011 50% 845 7% 

Totaal 7.802 81% 12.745 80% 8.626 67% 

  
     

  
  

     

  
Lasten Werving Baten 

     

  
Kosten fondsenwerving 899 9% 2.060 13% 2.861 22% 
Kosten beheer en administratie 722 7% 1.070 7% 1.063 8% 
Overige kosten 234 2% 100 1% 251 2% 

Totaal 1.855 19% 3.230 20% 4.175 33% 

  
     

  
  

     

  
Som der Lasten 9.657 67% 15.975 100% 12.801 86% 
  

     

  
  

     

  

Resultaat 4.763 33% 0 0% 2.117 14% 

 

De Stichting constateert met tevredenheid dat ook dit jaar de balans weer positief kan worden 

afgesloten. De kosten van beheer en administratie zijn wederom laag (7%), zelfs minder dan 

verwacht met dank aan alle vrijwilligers. Inkomsten en uitgaven voor de diverse projecten lopen niet 

altijd synchroon in hetzelfde jaar, maar zijn over wat langere tijd genomen in balans.  


