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SAMEN OP WEG NAAR EEN BETERE TOEKOMST
Stichting Java Village richt zich op een betere toekomst voor de meest kwetsbare inwoners
in het West Javaanse dorp Cisarua.
In Cisarua leeft bijna 40% van de circa 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 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.
Het dorp Cisarua ligt op West-Java, ongeveer 120 km ten zuiden van de hoofdstad Jakarta en
ongeveer 95 kilometer ten Westen van provincie hoofdstad Bandung.
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VOORWOORD
Terugkijkend op het jaar 2017 kunnen we alleen maar dankbaar zijn voor het mogen vieren
van ons tienjarig bestaan met een actief bestuur, een ervaren en betrouwbare veldwerkster,
heel behulpzame vrijwilligers, trouwe donateurs en enthousiaste deelnemers aan onze
evenementen. We willen vooral ook alle dorpsbewoners noemen, die zelf aan de slag zijn
gegaan om hun levensomstandigheden te verbeteren. Juffen en meesters, vrijwilligers in de
kleine consultatieposten, medische staf, leidsters van de spaar- en microkrediet groepen,
het dorpsbestuur en onze Sponsor a Student jongeren die helpen met het ontwikkelen van
nieuwe plannen voor toegankelijker middelbaar onderwijs.
We kijken met vertrouwen naar de toekomst. Ook al zullen er misschien teleurstellingen en
onverwachte tegenslag komen, de ervaring en het vertrouwen die we in de laatste tien jaar
hebben opgebouwd, staan als een huis dat tegen een stootje kan. Een huis waar wij allen
welkom zijn!
Mies Grijns
Voorzitter Stichting Java Village
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DE ORGANISATIE
Sinds 2007 heeft Java Village haar activiteiten ondergebracht in een stichting. Vanaf 2002
initieerde Mies Grijns al samen met haar Indonesische collega Titi Setiawati ondersteunende
projecten in Cisarua, op West-Java ten behoeve van de arme inwoners van het dorp. Met de
oprichting van een stichting werd het mogelijk om projecten meer transparanter en
professioneler te organiseren. Dit is een ontwikkeling waarvoor het bestuur en de overige
vrijwilligers zich met volle overgave inzetten. De aanvankelijke particuliere noodhulp, sinds
2002, heeft plaats gemaakt voor ondersteuning die meer gericht is op zelfredzaamheid en
transparantie. Sinds 10 oktober 2008 is de stichting door de belastingdienst aangemerkt als
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
Het bestuur
Het bestuur van de Stichting Java Village was in 2017 als volgt samengesteld:
.
.
.
.
.

Mies Grijns, voorzitter en project coördinatie
Ties Molhoek, secretaris 1
Kristel Hoogstad, secretaris 2
Sonja Abrahams, penningmeester
Huguette Mackay, marketing, communicatie en beleid

Het bestuur op het midzomernacht evenement in de Hortus Botanicus in Leiden. V.l.n.r.
Kristel Hoogstad, Sonja Abrahams, Mies Grijns, Ties Molhoek, Huguette Mackay (foto H.
Kleijn)
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Het jaar 2017 stond in het teken van het tienjarig bestaan van de Stichting. Het bestuur
wilde dit bijzondere jaar niet ongemerkt voorbij laten gaan. Om deze mijlpaal te vieren zijn
er dan ook allerlei activiteiten georganiseerd waarbij ook onze veldwerkster uit Indonesië
aanwezig was.
In 2017 kwam het bestuur bijna maandelijks bij elkaar. De jaarlijkse beleidsdag vond in
oktober plaats ten huize van de secretaris.
De voorzitter Mies Grijns heeft in het verslagjaar verschillende malen een bezoek 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 2017 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 2017 veel aandacht geweest voor
verdere beleidsvorming. Het in 2013 geformuleerde beleidsplan, dat in 2017 is bijgewerkt,
fungeerde hierbij als leidraad.
Vrijwilligers
De Stichting prijst zich gelukkig dat het bij de uitvoer van al haar activiteiten gesteund wordt
door betrokken vrijwilligers. In 2017 zetten de volgende personen zich belangeloos in voor
de Stichting:
Tineke Mook (projecten), Yvonne Kooij (projecten), Mega Suwito, Gerard de Winter
(website, ICT), Hans Kleijn (fotografie), Emma Lipasti (fotografie), Silvy Puntowati (koken),
Digna Ruitenbeek (Engels, evenementen), Katja Dold (evenementen), Sandrijn Myjer (lay-out
brochures), Evelien en John Hurst (Newsletter).
Bezoek aan het dorp Cisarua
In 2017 is onze voorzitter Mies Grijns tweemaal een periode op West Java geweest. Samen
met onze veldwerkster Titi Setiawati heeft zij tijdens haar verblijf in het dorp de projecten
geëvalueerd en initiatieven voor nieuwe beoordeeld.
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VRIENDEN EN DONATEURS VAN JAVA VILLAGE
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,
zoals het Sponsor a Student 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 probeert door actieve werving het aantal personen dat
op deze wijze de Stichting steunt, te laten toenemen.
In het verslagjaar heeft onze voorzitter, vaak vergezeld door een bestuurslid, ook
voordrachten gehouden en bijeenkomsten bezocht (Asia Year, reünie planterskinderen), met
als doel nieuwe donateurs te werven.
NIEUWE WEBSITE
Er is in het verslagjaar verder gewerkt aan de website. In de loop van het jaar zijn
structurele verbeteringen aangebracht waardoor de website gebruiksvriendelijker is
geworden. Het ligt in de bedoeling dat in 2018 de huidige website wordt vervangen door een
nieuwe website, die nog gebruiksvriendelijker en transparanter zal zijn. Gerard de Winter die
als vrijwilliger de website en ICT-zaken van de stichting begeleidt, heeft deze taak op zich
genomen. 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 en op Facebook.
EVENEMENTEN en FONDSENWERVENDE ACTIVITEITEN
Fondswerving door de British School in the Netherlands
In het begin van het jaar ontving Java Village van de British School in the Netherlands (BSN
Voorschoten) een substantieel bedrag dat leerlingen van de school bij elkaar hadden
gebracht met een aantal sportieve activiteiten, zoals een triathlon en een volleybal
competitie. Onze voorzitter Mies Grijns heeft samen met een aantal bestuursleden en
vrijwilligers de school bezocht om de activiteiten en projecten van Java Village toe te lichten
en inzage te geven hoe het gedoneerde geld wordt besteed.
.
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Tijdens een feestelijke bijeenkomst
werd in januari de envelop met
opbrengst aan Mies Grijns
overhandigd door BSN leerlingen

Donatie statiegeld
In het verslagjaar stelde de vestiging van Albert
Heijn aan de Amsterdamse Jodenbreestraat Java
Village in de gelegenheid om als goed doel te
hangen bij het inleverpunt voor statiegeldflessen.
Klanten konden er voor kiezen om hun
statiegeldbon te doneren aan een goed doel. Een
maand lang was Java Village het goede doel.

Pashmina verkoop
In november was Java Village weer aanwezig op de
kettingen- en sieraden verkoop van Zilpa in Den Haag.
De door Java Village in Indonesië aangeschafte
pashmina’ s vonden als altijd weer gretig aftrek. Ook
was er veel belangstelling voor de andere producten
zoals thee uit Goalpara, de kookboekjes en schorten,
die Java Village speciaal in Bandung had laten maken.
De batikzakjes uit Indonesië die Zilpa via de stichting
inkoopt als verpakking van de sieraden waren ook zeer
trek.
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Activiteiten in het jubileumjaar
De aftrap van het jubileumjaar vond op 20 mei plaats met een kookworkshop waarin de
Soendanese keuken van West Java centraal stond. Onder leiding van een drietal
enthousiaste koks, waaronder onze veldwerkster Titi, die speciaal voor de gelegenheid naar
Nederland was afgereisd, stortten de deelnemers aan de workshop zich op de Soendanese
recepten. Ter afsluiting van de workshop werden de heerlijke gerechten gezamenlijk
genuttigd. Het was een zeer geslaagde en vooral lekkere middag. De opbrengst van de
kookworkshop kwam ten goede aan Java Village. De verjaardag zelf, op 25 mei, werd gevierd
met een feestelijke borrel.
Titi demonstreert tijdens de workshop het vouwen
van een bananenblad met rijst (links) Onder: het
bereiden van pisang goreng (Foto Emma Lipasti)

Het was hard werken tijdens de workshop
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Maar het resultaat mocht er dan ook wezen (foto’s Emma Lipasti)

Ter gelegenheid van de
kookworkshop heeft Java
Village een kookboekje
uitgegeven met bijdragen
van de deelnemende koks.
Het is een mooi
geïllustreerde uitgave
geworden. Ook hiervan zijn
de opbrengsten uit verkoop
bestemd voor Java Village.
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Op 30 mei en 1 juni heeft Java Village mee gedaan aan de Tong Tong Fair, het jaarlijkse
Indische festival in Den Haag. Tijdens workshops werden Indische gerechten door Silvy
Puntowati bereid. De opbrengst uit de verkoop van de gerechten waren voor Java Village.

Silvy demonstreert het maken van asinan Bogor (boven). Rechts het resultaat (foto’s Hans
Kleijn)

Op 21 juni was Java Village te vinden op het Midsummernight evenement van de Hortus
Botanicus in Leiden. Het voltallige bestuur was hierbij aanwezig. Samen met een groot aantal
vrijwilligers is met veel verve een uitgebreide stand bemenst met allerlei producten uit
Indonesië. De inzet leverde een goede opbrengst en naamsbekendheid op voor Java Village.
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Tijdens de Wereldse Markten op 5 juni in het Museum voor Volkenkunde in Leiden,
verkochten vrijwilligers van Java Village, eigengemaakte hapjes. Ook hiervan was de
opbrengst voor de Stichting.

Java Village was zeer verheugd met de komst van
haar veldwerkster Titi Setiawati naar Nederland
in het jubileumjaar. Titi is de steun en toeverlaat
van Java Village ter plekke. Zij bezoekt regelmatig
het dorp. Houdt de noden en verzoeken van de
dorpsbewoners bij en volgt en ondersteunt de
lopende projecten. In Nederland heeft het
bestuur zich over haar ontfermd. Een bezoek aan
het Keukenhof en Amsterdam mocht hierbij niet
ontbreken. Titi is ook een voortreffelijke kok en
mede dankzij haar inzet voor de kookworkshop,
werd deze een groot succes.

Al met al kan Java Village terugkijken op een zeer succesvol jubileumjaar. Dankzij de
belangeloze inzet van velen.
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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
Ook in 2017 werden de lokale medische hulpposten (Puskesmas Pembantu en Posyandu)
gesteund door Java Village. Er is geïnvesteerd in scholingsprojecten van de medische
vrijwilligers om afwijkingen bij baby’s vroegtijdig te kunnen signaleren. Om een beter beeld
te krijgen van kinderen met een beperking, is een survey gestart. In 2018 worden de
uitkomsten van deze survey verwacht. Met de uitkomsten van de survey hoopt Java Village
een goed overzicht van kinderen met een beperking te krijgen, zodat eventueel nodige hulp
gericht kan worden gegeven. Hiervoor kunnen de middelen van de Stichting Medische Hulp
Indonesië (MHI), die in 2014 besloot om haar activiteiten in Indonesië af te bouwen en haar
resterende financiële middelen in 2015 aan Java Village te schenken, worden aangewend.
Al een aantal jaren zet Java Village zich in voor het gehandicapte kind in Cisarua. Vaak
worden deze kinderen thuisgehouden en krijgen daardoor onvoldoende mogelijkheden om
zich te ontwikkelen. Zij gaan bijvoorbeeld niet naar school en ook de hoognodige (para)
medische zorg ontbreekt.
Behalve de activiteiten rond kinderen hebben verpleegkundigen specifieke trainingen
gevolgd om baarmoederhalskanker in een vroeg stadium op te kunnen sporen.
Spaargroepen en microkrediet voor vrouwen
In 2017 zijn zeven spaar- en kredietgroepen zelfstandig verder gegaan, nadat het
begeleidend traject in 2016 was afgerond. Het spaar- en microkredietproject werd in 2012
opgezet en aanvankelijk deden er meer groepen mee. De spaar- en kredietgroepen die
zelfstandig verder gaan, worden begeleid door de Indonesische vrouwenorganisatie PPSW
Pasoendan.

Bijeenkomst van de spaargroep Bunga in oktober. Voor de groepen zijn bloemrijke namen
gekozen zoals Bunga, Anggrek en Boegenvile
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Het overkoepelend Forum Cut Nyak Dien (vernoemd naar de Atjehse vrijheidsstrijdster),

begeleidt en ondersteunt de zeven overgebleven spaar- en leengroepen en brengt
bestuursleden van de groepen regelmatig bij elkaar voor onderlinge steun en tips en het
uitwisselen van ervaringen.
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 leeft. 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. Vrouwen die een bedrijfje hebben gestart kunnen ook aankloppen bij het
forum om advies. De belangrijkste spaardoelen zijn: schoolgeld, kosten rond een bevalling,
medicijnen en ondernemingskrediet. De rente die de spaargroep maakt op het totaal
gespaarde bedrag wordt jaarlijks naar rato aan de vrouwen uitgekeerd.

Een andere activiteit van het Forum Cut Nyak
Dien is het produceren van een zeer lokaal en gezonde versnapering, de zogeheten Dodol
Tomat (toffeeachtige lekkernij gemaakt van tomaat). Het product loopt goed, hoewel de
houdbaarheid van nog voor verbetering vatbaar is.
Ook wil het Forum ten behoeve van de leden van de spaargroepen lokale basisproducten,
zoals rijst, olie en schoolbenodigdheden collectief inkopen. Java Village heeft hiervoor een
startlening gegeven. Leden van het Forum zijn ook gevraagd om de dorpskiosk te bestieren.
Een teken van vertrouwen in hun deskundigheid.
Jongeren en Scholing: Sponsor a Student (SAS) project
In 2017 zijn tien nieuwe leerlingen geselecteerd, 8 meisjes en twee jongens, die met
financiële steun van Java Village naar de middelbare school kunnen gaan. Met deze hulp
kunnen zij de extra kosten overbruggen die gemoeid zijn om naar de SMP (Sekolah
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Menengah Pertama, ´junior high school´) te gaan die buiten hun dorp Cisarua ligt. Alle
kinderen komen uit sociaaleconomisch kwetsbare gezinnen. Hun vaders en/of moeders
werken op het land, hebben een eigen groentetuin, een warung (kleine eetstal) of zijn
fabrieksarbeiders. Met onze steun kunnen deze 12/13-jarigen doorleren.

In totaal heeft Java Village sinds de start van het project in 2008, 92 leerlingen gesteund.
Hiervan hebben er rond de zestig hun SMP met succes afgerond. De overige zitten nog op
school. Java Village is ervan overtuigd dat zonder de extra steun deze kinderen hun
schooltraject niet hadden kunnen vervolgen en met succes afronden. Dit is ook de feedback
die de stichting van (voormalige) SaS studenten krijgt. De steun wordt mogelijk gemaakt
door individuele donaties en bijdragen van bedrijven.
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Computerprogramma en Learning Centre
In 2017 zijn plannen ontwikkeld om naast de computerlessen, die door Ibu Cucum, docent
van de basisschool in Cisarua, sinds 2016 worden gegeven, ook lessen in andere vakken aan
te bieden en hierdoor een learning centre te creëren voor jonge schoolverlaters. Ook een
aantal jongeren uit Cisarua zet zich hiervoor in en geeft cursussen in bijv. digitale
vaardigheden. Java Village juicht dit initiatief erg toe en zal het waar mogelijk ondersteunen.
Een mooi particulier initiatief was het doneren van laptops aan het learning centre door het
Nederlands bedrijf Sioux Lime. Het was een logistiek probleem om de laptops in Cisarua te
krijgen, maar dankzij bevriende Indonesiëgangers, die ook van plan waren om een bezoek te
brengen aan het dorp, konden de computers ter plekke worden afgeleverd.
PLANNEN VOOR 2018
Na het drukke jaar 2017, zal 2018 er iets rustiger uitzien. Hoewel… In 2018 is het ook tien
jaar geleden dat het SaS project van start ging. Het ligt in de bedoeling om daar in het najaar
extra aandacht aan te besteden. Mogelijk met een reünie van (ex) studenten in Cisarua,
waar ervaringen kunnen worden uitgewisseld en feedback kan worden gegeven. Java Village
zal zich blijven inzetten voor de projecten, zoals het gezondheids- en microkredietproject.
Verder gaat het door met de ondersteuning t.b.v. het opzetten van een learning centre, waar
studenten uit het dorp en directe omgeving zich vaardigheden eigen kunnen maken, die hun
kansen op de arbeidsmarkt kunnen vergroten.
De Stichting zal diverse activiteiten ondernemen ten behoeve van fondsenwerving. Zo zal zij
deelnemen aan bijeenkomsten en initiatieven waar specifiek geld kan worden ingezameld
voor de Stichting (bijv. fancy fairs, verkooptentoonstellingen, goede doelenveilingen,
inzamelen via Doelshop.nl, statiegeldproject, specifieke fondsenwervende activiteiten
organiseren). 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 aanloop naar een nieuwe website is de oude in 2017 bijgewerkt. Social Media blijven
belangrijke communicatiemiddelen. Het bereik ervan zowel in Nederland als (ver)
daarbuiten is van belang om het werk van Java Village bij een zo breed mogelijk publiek
onder de aandacht te brengen.
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BALANS EN STAAT VAN BATEN EN LASTEN BOEKJAAR 2017
Stichting Java Village 2017
Realisatie 2017
€
%
Baten
Bijdrage overige particuliere donateurs
Bijdrage SaS donateurs
Bijdrage evenementen
Baten uit eigen fondsenwerving:
Bijdrage Microkrediet
Bijdrage overige projecten
Bijdrage overige projectfondsen
Overige baten
Totaal

Begroting 2017
€
%

7.258
3.342
455
11.055

98,94%

10.000

0

0,00%

0

Realisatie 2016
€
%

97,80%

1.590
3.640
590
5.819

96,53%

0,00%

0

0,00%

119 1,06%
225 2,20%
11.174 100,00% 10.225 100,00%

209 3,47%
6.029 100,00%

Lasten
SAS
Microkrediet
Learning Center
Overig
Totaal

3.773
1.545
2.095
1.445
8.859

30,01%
12,29%
16,67%
11,50%
70,46%

3.600
0
1.000
2.400
7.000

35,21%
0,00%
9,78%
23,47%
68,46%

2.876
1.534
1.623
1.858
7.892

17,42%
58,76%

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

1.811
1.417
486
3.713

14,41%
11,27%
3,87%
29,54%

1.500
1.475
250
3.225

14,67%
14,43%
2,44%
31,54%

1.309
1.365
103
2.777

12,27%
12,79%
0,97%
26,03%

26,96%
14,38%

Som der Lasten

12.572 112,51% 10.225 100,00% 10.669 176,97%

Resultaat

-1.398 -12,51%

0

0,00%
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