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STICHTING JAVA VILLAGE

SAMEN

OP WEG
NAAR EEN BETERE TOEKOMST

Stichting Java Village richt zich op een betere toekomst voor de meest kwetsbare
inwoners in Cisarua, een dorp dat op West-Java in Indonesië ligt.
In Cisarua leeft bijna 40% van de 7800 inwoners onder de armoedegrens. Eén derde
van de vrouwen is kostwinner. Deze vrouwen werken meestal lange dagen op de
theeplantage of in groentetuinen en verdienen daarmee nauwelijks genoeg om wat
rijst en een beetje vis te kopen. Om in het levensonderhoud van het gezin te
voorzien, moeten ze lenen bij hun werkgevers en komen daardoor in een vicieuze
cirkel van verschulding terecht. Dit heeft ook zijn weerslag op hun kinderen, voor wie
er niet genoeg schoolgeld is. Ook is het sterftecijfer onder pasgeborenen en hun
moeders onaanvaardbaar hoog. Een deel van de vrouwen en kinderen uit gezinnen
waar wel een vader is die helpt met huishoudgeld ervaart alsnog vergelijkbare
problemen met scholing en gezondheid.
Stichting Java Village heeft als doel de meest kwetsbare inwoners van Cisarua, meest
vrouwen en kinderen, te ondersteunen. Java Village stimuleert lokale initiatieven om
de armoedecirkel te doorbreken en samen te bouwen aan een betere toekomst.
Stichting Java Village; Postadres: Botermarkt 7e, 2311 EM Leiden
+31 (0) 6 26058434; info@javavillage.org; www.javavillage.org
kamer van koophandel Den Haag: 28116157. bankrekening: NL71 ABNA 0409210757

VOORWOORD
Voor u ligt alweer een jaarverslag. De stichting Java Village begon aan haar negende jaar en
kon heel wat activiteiten consolideren. Dit jaar zijn ons het eerste deel van de resterende
fondsen van de opgeheven stichting Medische Hulp Indonesië toevertrouwd en mochten wij
daarmee ook een aantal nieuwe donateurs verwelkomen. Voor een stichting als Java Village
zijn donateurs van onschatbare waarde voor de continuïteit in ons werk. We kunnen nu
samen gaan werken aan het verbeteren van de leefomstandigheden van kinderen met een
beperking. U vindt hier natuurlijk ook een overzicht van de voortgang van de andere
projecten.
Uw suggesties en opmerkingen blijven altijd welkom!
Mies Grijns
Voorzitter Stichting Java Village

DE ORGANISATIE
In 2007 werd de Stichting Java Village officieel opgericht. Vanaf 2002 initieerde Mies Grijns al
samen met haar Indonesische counterpart Titi Setiawati ondersteunende projecten in het
dorp Cisarua. Met de oprichting van een stichting werd invulling gegeven aan de wens om
meer transparant en professioneel te kunnen opereren. In haar achtjarig 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.
De stichting is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling
(ANBI) sinds 10 oktober 2008.
Het bestuur
Het bestuur van de Stichting Java Village was in 2015 als volgt samengesteld:
Mies Grijns, voorzitter en project coördinatie
Evi Bulters, secretaris, tot augustus 2015
Ties Molhoek, secretaris 1, sinds december 2015
Kristel Hoogstad, secretaris 2, sinds december 2015
Sonja Abrahams, penningmeester
Huguette Mackay, marketing, communicatie en beleid

V.l.n.r. Huguette Mackay, Kristel Hoogstad, Sonja Abrahams, Mies Grijns, Ties Molhoek (foto:
H. Kleijn)

Evi Bulters die vanaf juni 2014 secretaris was van het bestuur, moest vanwege drukke
werkzaamheden in augustus 2015 jammer genoeg haar bestuursactiviteiten beëindigen. Het
zittend bestuur was verheugd met de uitbreiding tegen het einde van het jaar. Ties Molhoek
en Kristel Hoogstad hebben de verschillende secretariële werkzaamheden in onderling
overleg verdeeld.
Het bestuur kwam in 2015 bijna maandelijks bij elkaar, steeds in Leiden ten huize van de
voorzitter. In het verslagjaar heeft de voorzitter Mies Grijns 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 organisatiekosten kwamen de donaties in 2015 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 de voorgaande jaren ook in 2015 veel aandacht geweest voor
verdere beleidsvorming. Het in 2013 geformuleerde beleidsplan 2014-2016 fungeerde
hierbij als leidraad.
Ambassadeur
De Stichting is zeer verheugd te kunnen vermelden dat in 2015 Jan Hendrik Peters bereid
werd gevonden om als ambassadeur op te treden voor Java Village. Jan Hendrik heeft lange
tijd in Jakarta en op Bali gewoond. Hij was daar betrokken bij projecten op het gebied van
gezondheid, toerisme en cultuur.
Vrijwilligers
De Stichting prijst zich gelukkig dat het bij de uitvoer van al haar activiteiten gesteund wordt
door betrokken vrijwilligers. In 2015 zetten de volgende personen zich belangeloos in voor
de Stichting:
Tineke Mook (projecten); Mega Suwito, Gerard de Winter (website, ICT); Hans Kleijn
(fotografie); Digna Ruitenbeek.
Bezoek aan het dorp Cisarua
In 2015 heeft de voorzitter Mies Grijns een periode op West Java doorgebracht. Samen met
onze veldwerkster Titi Setiawati heeft zij tijdens haar verblijf meerdere malen een bezoek
gebracht aan het dorp, de projecten doorgenomen en initiatieven besproken voor nieuwe
projecten.

Titi en Mies tijdens een werkoverleg
Ook onze ambassadeur Jan Hendrik Peters bracht een bezoek aan het dorp. In oktober heeft
hij met Titi Setiawati een paar dagen in Cisarua doorgebracht. Samen met Titi heeft hij onder
meer de scholen en de lokale gezondheidspost bezocht, lopende projecten doorgenomen en
nieuwe initiatieven besproken.

Titi en Jan Hendrik in Cisarua

VRIENDEN EN DONATEURS VAN JAVA VILLAGE
Vriendenmiddag
Eind juni na terugkomst uit Indonesië heeft Mies Grijns tijdens een door de Stichting
georganiseerde middag voor vrienden en donateurs, een presentatie gegeven over de
projecten en haar bezoek aan het dorp. Hierbij kwamen de lopende activiteiten aanbod zoals
projecten ten behoeve van jeugd en educatie. Zij sprak niet alleen over het Sponsor a
Student project maar ook over een zomercursus gericht op kunst, ontwerpen en nieuwe
media. Ook ging zij in op het spaar- en microkrediet programma en het opzetten van een
speciaal programma voor kinderen met een beperking.

Vriendenmiddag juni 2015 (foto: H. Kleijn)

De Stichting is verheugd dat zij kan rekenen op een vaste groep van donateurs die het werk
van Java Village mogelijk maakt. Deze donateurs maken geld over voor een specifiek project.
Het aantal donateurs neemt toe. Daarnaast wordt de Stichting gesteund door fondsen en
particuliere organisaties. Ook is het mogelijk vriend te worden van Java Village. Java Village
hoopt dat het aantal personen dat op deze wijze de Stichting steunt verder zal toenemen.
Onze voorzitter heeft, in samenwerking met onze vrijwilligster projecten Tineke Mook, in het
verslagjaar een paar keer een presentatie gegeven bij serviceclubs die de Stichting steunen
of willen steunen.

NIEUWE WEBSITE
In de loop van 2015 is gebleken dat de website die begin 2014 werd gelanceerd op termijn
verbeterd zou moeten worden. Hiertoe zijn initiatieven ondernomen. Het ligt in de
bedoeling dat in de loop van 2016 de verbeteringen zullen worden doorgevoerd. Gerard de
Winter die als vrijwilliger de website en ICT-zaken van de stichting begeleidt, neemt deze
taak op zich. De informatie op de website wordt gepubliceerd in het Engels en in het
Nederlands.
NIEUWSBRIEVEN
In het verslagjaar is ieder kwartaal een digitale nieuwsbrief verstuurd aan de donateurs,
vrienden en andere belangstellenden van Java Village. De nieuwsbrief wordt ook
gepubliceerd op onze website.
EVENEMENTEN
Kettingenverkoop Zilpa Hoebee
In november organiseerde Zilpa Hoebee haar driedaagse jaarlijkse kettingenverkoop en
stelde de Stichting Java Village weer in de gelegenheid daar met een stand aanwezig te zijn.
Speciaal hiervoor in Indonesië gekochte pashmina’s vonden hun weg naar de bezoekers. De
batikzakjes uit Indonesië die Zilpa via de stichting inkoopt als verpakking van de sieraden
waren ook zeer in trek.
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
In 2015 hebben acht lokale medische hulpposten voor moeder en kind (posyandu) geld
gekregen om medische apparatuur, zoals zuurstoftankjes, onderzoeksbedden en
weegschalen voor baby’s, aan te schaffen. Ook is er geïnvesteerd in scholingsprojecten van
de medische vrijwilligers.
De Stichting Medische Hulp Indonesië (MHI) die in 2014 besloot om haar activiteiten in
Indonesië af te bouwen, heeft haar resterende middelen in het verslagjaar aan Java Village
geschonken. In voorgaande jaren ondersteunde MHI o.a. een aantal gehandicapte kinderen
via Java Village. Java Village is erg blij met dit ruimhartige gebaar en hoopt dat veel
donateurs van MHI Java Village zullen blijven steunen en met name ten behoeve van een
zorgproject voor gehandicapte kinderen dat Java Village ontwikkelt.
De verpleegkundige die met hulp van een particuliere donatie via Java Village haar
vervolgopleiding tot verloskundige kon financieren, heeft na het afronden van een

praktijkstage in 2015 haar certificaat van de Vereniging van Indonesische Vroedvrouwen
gekregen. Zij is nu een eigen praktijk begonnen in het noordelijk deel van het dorp waar tot
nu toe alleen een traditionele vroedvrouw werkte.
Spaargroepen en microkrediet voor vrouwen
Eind 2015 is het spaar- en microkredietproject afgerond dat in 2013 van start ging. Het
project werd uitgevoerd onder begeleiding van de Indonesische vrouwenorganisatie PPSW
Pasoendan en onze veldwerkster Titi Setiawati. Begin januari 2016 vond de eindevaluatie
plaats onder leiding van externe evaluator Sita van Bemmelen. Tijdens een seminar in de
stad Sukabumi met lokale NGO’s en vertegenwoordigers van lokale en regionale
overheidsinstanties, werden de bevindingen van de evaluatie gedeeld en besproken. Het
evaluatierapport is op te vragen bij Java Village.
Zeven spaar- en leengroepen gaan zelfstandig verder. In de afrondingsfase van het project is
met name geïnvesteerd in de begeleiding van de bestuursleden van deze groepen. Deze
capacity building was voornamelijk gericht op het versterken van het overkoepelend forum
Cut Nyak Dien, (vernoemd naar de Atjehse vrijheidsstrijdster, eind 19e eeuw) dat alle
bestuursleden van de zeven groepen bij elkaar brengt voor onderlinge steun, tips,
uitwisseling van ervaringen.

De spaarboekjes van de spaar- en leengroepen worden goed bijgehouden!

De spaargroepen en het verlenen van microkrediet door de groepen zijn met name van
belang voor de dagloonsters in het dorp, het meest arme deel van de vrouwelijke
beroepsbevolking die vaak op of onder een bestaansminimum leven. Er zullen dan ook extra

inspanningen gedaan worden om het sparen en lenen voor deze groep mogelijk te blijven
maken. Vrouwen die een bedrijfje hebben gestart kunnen ook aankloppen bij het forum om
advies.
Gesteund door het forum zijn enkele groepen gezamenlijk begonnen een soort toffee (Dodol
Tomat) te ontwikkelen van tomaat die in het gebied op grote schaal groeit. Het forum neemt
de marketing van de producten voor zijn rekening. Het is de bedoeling dat het forum met
een deel van de opbrengsten zijn eigen onkosten kan dekken.

Links: Jonge vrouw combineert het plukken van tomaten met zorg voor haar kind. Rechts: het
product Dodol Tomat

De spaargroepen zijn heel belangrijk voor de vrouwen om zich op economisch gebied te
ontwikkelen. 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. Hun eerste inleg blijft in de pot zolang men meedoet om de leden te
binden. Er mag ook extra gespaard worden. Deelnemers kunnen maximaal twee keer hun
inzet lenen tegen een door de groep vastgestelde rente. De meest belangrijke spaardoelen
zijn: schoolgelden, kosten rond een geboorte, medicijnen en ondernemingskrediet. De rente
die de spaargroep maakt op het totaal gespaarde bedrag wordt jaarlijks naar rato aan de
vrouwen uitgekeerd.
Java Village zal de spaar- en leengroepen blijven volgen en waar mogelijk ook blijven
steunen.

Met steun van de leengroep kon deze vrouw een eetstalletje beginnen (foto: Amba Pidada)

Trainingssessie van een spaar- en leengroep

Jongeren en Scholing
In het kader van het project Sponsor a Student (SaS) kregen in 2015 weer tien nieuwe
scholieren (zes meisjes en vier jongens) van Java Village financiële ondersteuning om de
driejarige middelbare school (SMP) te volgen.
Het project wordt mogelijk gemaakt door zowel individuele donateurs als bedrijven
waardoor in totaal dertig SaS leerlingen in dit verslagjaar naar de middelbare school konden
gaan.
Sinds de start van het project in 2008 zijn in totaal 72 leerlingen gesteund: 41 meisjes en 31
jongens. In de loop der jaren hebben 42 leerlingen hun diploma gehaald waarvan tweederde van de jongens en iets meer dan de helft van de meisjes op eigen kracht aan een
vervolgopleiding is begonnen (SMA, bovenbouw algemene middelbare school, of SMK, meer
beroepsgerichte bovenbouw).

SaS leerlinge trots met haar diploma

Diploma uitreiking basisschool Cisarua

Tijdens haar bezoek aan Cisarua in juni 2015 woonde onze voorzitter Mies Grijns de
diploma-uitreiking bij van de Cidadap II basisschool. Het was een zeer feestelijke
bijeenkomst waarvoor de twaalfjarigen zich prachtig hadden uitgedost. Trots namen zij hun
diploma’s op een zeer respectvolle wijze van hun leerkrachten in ontvangst. Het was een
emotionele dag. Voor velen betekende het een begin van een nieuwe levensfase die zich
buiten het dorp zal afspelen. Vervolgopleidingen zijn in naburige dorpen of de grote stad.
Niet meer op loopafstand en daarom duurder vanwege de dagelijkse vervoerskosten. Daar
springt het Sponsor a Student project dus bij.
Zomercursus media
Voor het eerst heeft Java Village in de zomer van 2015 een zomercursus georganiseerd. Deze
vond plaats in Jakarta waar twee middelbare scholieren na hun eindexamen een weeklang in
Jakarta een introductiecursus volgden bij Spotlight New Media. Onder de bezielende leiding
van Tino Djumini leerden zij de eerste beginselen van kunstgeschiedenis, animatie en nieuwe
media. Kunstenaar vrienden van Tino deden op vrijwillige basis mee.

PLANNEN VOOR 2016
Het succesvolle Sponsor a Student project zal ook in 2016 worden voortgezet. Ook zal de
Stichting ondersteuning bieden op het gebied van de lokale gezondheidszorg, met name
voor kinderen met een beperking, en de spaar- en leengroepen blijven volgen en zo nodig
ondersteunen. Getracht wordt om weer een zomercursus samen met Spotlight New Media
te organiseren. De ontwikkelingen in het computer-buiten-de-school project houden we in
de gaten.
De Stichting zal ook activiteiten ondernemen ten behoeve van verdere fondsenwerving. Zo
zal het deelnemen aan bijeenkomsten en initiatieven waar specifiek geld kan worden
ingezameld voor de Stichting (bijv. fancy fairs, verkooptentoonstellingen, goede
doelenveilingen, inzamelen via Goededoelshop, specifieke fondswervende activiteiten
organiseren (bijv. parelworkshop) en presentaties geven bij onder meer serviceclubs. De
Stichting hoopt dat het gesteund zal blijven worden door fondsen en particuliere
organisaties en dat het aantal donateurs en vrienden verder zal toenemen. Hiertoe zal zij
zich blijven inspannen.
In 2016 zal de website van de Stichting worden vernieuwd en aangepast worden. Ook zal er
gewerkt worden aan een duidelijker social media beleid.

Staat van baten en lasten boekjaar 2015
In de vergadering van 8 juni 2016 is door het bestuur de rekening en verantwoording over
het jaar 2015 vastgesteld.
Het boekjaar werd afgesloten met een voordelig saldo van € 8.750.
In de staat van baten en lasten laten de kosten van beheer en administratie wederom een
laag percentage van 4,3%, dit ligt ver onder de norm (10%).
Stichting Java Village – Staat van baten en lasten boekjaar 2015

Stichting Java Village 2015
Realisatie 2015
€
%
Baten
Bijdrage overige particuliere donateurs
Bijdrage SaS donateurs
Bijdrage evenementen
Baten uit eigen fondsenwerving:

4.602
3.110
286
7.998 25,96%

Begroting 2015
€
%

9.600 29,90%

Realisatie 2014
€
%
4.510
2.570
1.918
8.998 94,29%

Bijdrage Gezondheidszorg
Bijdrage Microkrediet
Bijdrage overige projecten (Odi)
Bijdrage overige projectfondsen

0
22.300
22.300 72,37%

22.300 69,45%

4.877
0
300
300

Overige baten
Totaal

517 1,68%
30.816 100,00%

210 0,65%
32.110 100,00%

245 2,57%
9.543 100,00%

Lasten
SAS
Microkrediet
Overig
Totaal

3.030
14.392
2.986
20.407

13,73%
65,22%
13,53%
92,48%

3.600
18.650
6.500
28.750

2.873
3.059
1.869
7.802

622
949
89
1.660

2,82%
4,30%
0,40%
7,52%

2.250 7,01%
1.010 3,15%
100 0,31%
3.360 10,46%

899 9,31%
722 7,48%
234 2,42%
1.855 19,21%

22.066 71,61%

32.110 100,00%

9.657 101,20%

Lasten Werving Baten
Kosten fondsenwerving
Kosten beheer en administratie
Overige kosten
Totaal

Som der Lasten

Resultaat

8.750 28,39%

0

11,21%
58,08%
20,24%
89,54%

0,00%

3,14%

29,75%
31,68%
19,36%
80,79%

-114 -1,20%

