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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 bijna 8000 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, ten zuiden van de hoofdstad Jakarta en ten westen van
Bandung.
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BEELDEN UIT HET DORP
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VOORWOORD
Ook dit jaar hebben bestuur en vrijwilligers weer hard gewerkt om de doelstellingen van de
stichting te halen. Na het feestvieren rondom tien jaar Java Village in 2017, hebben we dit
jaar de mouwen weer opgestroopt om de basis voor een volgende periode te versterken.
Ook in Indonesië wordt hard gewerkt. Dit geldt voor Titi, onze vrouw in het veld, en alle
andere betrokkenen in het dorp.
Het is verheugend om te zien hoe steeds meer jongeren actief mee doen, met name rond
het Learning Centre. En door onze langer lopende projecten raken ook steeds meer vrouwen
en mannen betrokken bij het samen werken aan een betere toekomst.
Ook u bent in 2018 ruimhartig geweest bij het ondersteunen van ons werk. We hopen dat u
met plezier dit verslag zult lezen. En we hopen samen de volgende stappen te kunnen
zetten.

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 armere inwoners van het dorp. Met
de oprichting van een stichting werd het mogelijk om projecten meer transparant en
professioneel te organiseren. In de afgelopen tien jaar is de fundering gelegd voor het zo
professioneel mogelijk uitvoeren van de activiteiten. 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 duurzaamheid. 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 2018 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 in 2017.
V.l.n.r. Kristel Hoogstad, Sonja Abrahams, Mies Grijns, Ties Molhoek, Huguette Mackay (foto
H. Kleijn)
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Na het drukke jubileumjaar 2017, waarin de Stichting haar tienjarig bestaan vierde, was 2018
een stuk rustiger. Hoewel er nog altijd meer dan genoeg te doen was. Het bestuur kwam in
2018 bijna maandelijks bij elkaar. De voorzitter heeft in het verslagjaar tweemaal een bezoek
gebracht aan het dorp. Er is zeer regelmatig 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 2018 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 2018 veel aandacht geweest voor
verdere beleidsvorming. Elke drie jaar stelt het bestuur het strategische beleidsplan voor de
komende jaren bij. In 2020 wordt weer grondig gekeken hoe de stichting haar doelstellingen
het beste kan bereiken.
Vrijwilligers
De Stichting prijst zich gelukkig dat het bij de uitvoer van al haar activiteiten gesteund wordt
door betrokken vrijwilligers. In 2018 zetten de volgende personen zich belangeloos in voor
de Stichting:
Sita van Bemmelen, Katja Dold, John en Evelien Hurst-Buis (Newsletter), Yvonne van der
Kooij (project Learning Centre), Tineke Mook (project Kinderen met een beperking), Sandrijn
Myjer, Silvy Puntowati, Digna Ruitenbeek, Anindita Sitepu (project Kinderen met een
beperking), Gerard de Winter (website, ICT). Foto’s: Armin Hari, Tino Djumini, Izmy
Khumairoh, Hans Kleijn, Amba Pidada.
Bezoek aan het dorp Cisarua
In 2018 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
doorgenomen en initiatieven besproken voor nieuwe projecten.
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 hoopt dat het aantal personen dat op deze wijze de
Stichting steunt verder zal toenemen.
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NIEUWE WEBSITE
In het verslagjaar is enthousiast gewerkt aan de vernieuwing van de website. Dit is in
samenwerking gebeurd met Paul de Jong van de organisatie ICT4Free. Deze organisatie
ondersteunt, op vrijwillige basis, kleine non-profit organisaties op het gebied van ICT. Ook
het helpen bij het maken van een website behoort tot hun ondersteunde activiteiten.
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 en FONDSENWERVENDE ACTIVITEITEN
Pashmina verkoop
In november 2018 was Java Village weer aanwezig op de
kettingen- en sieraden verkoop van Zilpa Hoebee in Den
Haag. De door Java Village in Indonesië aangeschafte
pashmina’ s waren zoals altijd in trek. Ook was er veel
belangstelling voor de andere producten zoals thee van
de onderneming, de kookboekjes en schorten, die Java
Village lokaal had laten maken, net als de batikzakjes uit
Indonesië, die Zilpa via de stichting inkoopt als
verpakking van de sieraden.

In het verslagjaar heeft onze voorzitter, vaak vergezeld door een bestuurslid, ook
voordrachten gehouden en bijeenkomsten bezocht (o.m. Asia Year, reünie planterskinderen)
met als doel nieuwe donateurs te werven.
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PROJECTEN
De projecten die de Stichting ondersteunt zijn onder te brengen in de volgende categorieën:
Kinderen en Gezondheid, Jongeren en Educatie en Vrouwen en Economie.

Kinderen en Gezondheid
Ook in 2018 werden de lokale medische hulpposten (Puskesmas Pembantu en Posyandu)
gesteund door Java Village. Verpleegkundigen en vroedvrouwen hebben specifieke
trainingen gevolgd om borst- en baarmoederhalskanker in een vroeg stadium op te kunnen
sporen.
Ook is er geïnvesteerd in scholingsprojecten van de medische vrijwilligers om afwijkingen bij
baby’s en kinderen onder de vijf jaar tijdig te kunnen signaleren. Op basis van de resultaten
van de survey, die in 2017 werd gehouden, ontwikkelt Java Village een plan om kinderen
met beperkingen structureel te kunnen helpen. Al een aantal jaren zet Java Village zich in
voor het gehandicapte kind in Cisarua. Vaak worden deze kinderen thuisgehouden,
waardoor zij onvoldoende mogelijkheden krijgen om zich te ontwikkelen. Zij gaan
bijvoorbeeld niet naar school en ook de hoognodige (para) medische zorg ontbreekt. In de
komende twee jaar hoopt de Stichting genoeg fondsen aan te boren om het nieuwe vierstappen plan te realiseren.

SJV voorzitter Mies Grijns met de vroedvrouw Yoyoy. Yoyoh kon met behulp van Java Village
trainingen volgen en gediplomeerde verloskundige worden. Zij houdt nu praktijk in het dorp.
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Jongeren en Educatie: Sponsor a Student project (SaS)
In het verslagjaar bestond het Sponsor a Student project tien jaar. In september 2018 is deze
mijlpaal gevierd met een reünie in het dorp. Tientallen alumni deelden hun ervaringen met
de huidige drie lichtingen scholieren. Er werd gesproken, gebeden, gedanst een gezongen.

Bijeenkomst in het dorp t.g.v. het tienjarig bestaan van SaS in september 2018.
In het verslagjaar zijn tien nieuwe leerlingen geselecteerd, 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 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. Zij verdienen te weinig om
alle schoolkosten te kunnen dragen. Met onze steun kunnen deze 12/13-jarigen doorleren
en een diploma behalen dat toegang geeft tot voortgezet (algemeen of beroeps) onderwijs.

Scholieren aan het werk.
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In totaal heeft Java Village sinds de start van het project in 2008, 92 leerlingen gesteund.
Hiervan hebben er ruim zestig hun SMP met succes afgerond. De overige dertig 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. Deze steun wordt mogelijk gemaakt
door individuele donaties en bijdragen van bedrijven.

Computerprogramma en Rumah belajar Cisago
Rumah belajar (learning centre), Cisago gedoopt, dat in 2017 van start is gegaan, heeft zijn
activiteiten in het verslagjaar verder uitgebreid. Naast basis computerlessen en cursussen
om meer uitgebreide vaardigheden op de computer bij te brengen, zijn er ook lessen in de
Engelse taal. Ook worden er bijeenkomsten georganiseerd om specifieke, jongeren
relateerde onderwerpen te bespreken. Een aantal jongeren uit Cisarua zet zich hiervoor in.
Java Village juicht dit initiatief erg toe en zal het waar mogelijk ondersteunen.
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Bijeenkomst van het learning centre in de buitenlucht. Deze bijeenkomst werd geleid door Riana
(links). Hij is een oud SaS student en ging na het afronden van zijn middelbare school op eigen kracht
naar de Mohammadiyah Universiteit in Sukabumi.

Een door het learning centre georganiseerde excursie naar een uitkijkpunt bij het dorp.
Een mooi particulier initiatief was het doneren van laptops aan het rumah belajar Cisago
door het Nederlandse bedrijf Sioux Lime. Deze hebben allemaal een goede bestemming
gekregen in het dorp.
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Werken met de nieuwe laptops die dankzij Java Village hun weg hebben gevonden naar het
dorp.

Samen werken aan een project
Vrouwen en Economie
Nadat het spaar- en microkredietproject, dat in 2012 werd gestart, in 2016 formeel werd
afgerond, was het de bedoeling dat de zeven spaar- en kredietgroepen zelfstandig verder
zouden gaan. In 2017 bleek echter dat dit niet zou lukken bij alle groepen. Van de zeven
spaargroepen is het drie groepen gelukt om in 2018 actief te blijven en een gezonde basis te
behouden. De andere groepen zijn weliswaar niet opgeheven, maar leiden een meer slapend
bestaan. Alle groepen worden door een overkoepelend forum Cut Nyak Dien (vernoemd
naar de Atjehse vrijheidsstrijdster) gesteund. Het Forum organiseert bijeenkomsten voor de
bestuursleden waarin niet alleen het initiëren en ondersteunen van activiteiten centraal
staat, maar er ook veel ruimte is voor het uitwisselen van ervaringen. Het project wordt
waar nodig nog gesteund door Titi, de Java Village veldwerkster, samen met Ai, een
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veldwerkster van onze partner, de Indonesische vrouwenorganisatie PPSW Pasoendan.
Beide veldwerksters worden gefinancierd door Java Village.

Het op de markt brengen van het product Dodol Tomat, een
toffeeachtige versnapering gemaakt van tomaat, is een van de activiteiten van het Forum
waar de spaargroepen bij zijn betrokken. De verkoop van het product loopt goed. Het leent
zich echter nog niet voor een meer grootschalige productie omdat de houdbaarheid beperkt
is. Aan dit laatste wordt gewerkt.
Een ander collectieve activiteit van het Forum is het inkopen van lokale basisproducten,
zoals rijst, olie en school benodigdheden. De stichting Java Village heeft hiertoe een
startlening verstrekt. Door collectief in te kopen kan een betere prijs worden bedongen.
Verder managen drie leden van het Forum de dorpskiosk. Een teken van vertrouwen van het
dorpsbestuur in hun deskundigheid.

Bijeenkomst van de spaargroep Bunga. Na de versnaperingen volgt het serieuze werk. De
spaargroepen hebben ´bloemrijke´ namen gekregen, zoals: Bunga, Anggrek en Boegenvile.
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. 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
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vastgestelde rente. Vrouwen die een bedrijfje hebben gestart kunnen ook aankloppen bij het
forum om advies. De meest belangrijke 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 steeds grotere zorg is echter het toenemende aantal commerciële kredietverstrekkers,
die klanten verleiden met snelle, maar dure, leningen. Een moeilijke concurrent voor de
spaargroepen. Het dorpsbestuur laat deze trend helaas ongemoeid.
PLANNEN VOOR 2019
Java Village is heel gelukkig dat in de loop der jaren een aantal projecten tot stand zijn
gekomen die zeer bestendig bleken te zijn. Zo zal ook weer in 2019 het SaS programma zich
richten op een aantal studenten, die met behulp van Java Village hun middelbare school
kunnen doorlopen. Het gezondheidsproject heeft ook een stevige basis. Het ligt in de
bedoeling dat deze verder wordt uitgebreid met een programma voor kinderen met een
beperking. Enkele spaargroepen zijn actief en hebben een stevige basis, hoewel het jammer
is dat dit niet voor alle groepen geldt. Het Learning Centre is ook erg actief en het blijkt aan
te slaan bij de jongeren van het dorp. Het voorziet in een behoefte, een initiatief dat Java
Vilage graag blijvend wil ondersteunen.
Fondswerving is essentieel voor de Stichting. Zonder fondsen zouden de projecten niet
mogelijk zijn. Java Village prijst zich gelukkig dat het kan bouwen op een groep stabiele
donateurs, die jaar in jaar uit onze projecten willen blijven steunen. Het realiseert zich
echter ook dat fondswerving een doorlopende activiteit is, waar voortdurend aandacht aan
moet worden besteed. Het jaar 2019 zal in dat opzicht een cruciaal jaar zijn voor de
Stichting. Als wij willen doorgaan op dezelfde wijze met het ondersteunen en opzetten van
projecten dan zullen de fondsen moeten toenemen. Wij zullen hiertoe veel meer fondsen
gaan aanschrijven. Daarnaast blijven wij doorgaan met onze meer kleinschalige
fondswervende activiteiten zoals meedoen aan verkooptentoonstellingen, fancy fairs, het
geven van lezingen. Ook zijn wij aangesloten bij internetinitiatieven zoals het DoelShop en
YouBeDo.
Tot slot zijn we erg blij en trots dat in 2019 onze nieuwe website zal worden gelanceerd. Het
belooft een mooie, transparante website te worden die helemaal zal voldoen aan onze
wensen voor een moderne functionele website.
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Baten en lasten boekjaar 2018
Stichting Java Village 2018
Realisatie 2018
€
%
Baten
Bijdrage overige particuliere
donateurs
Bijdrage SaS donateurs
Bijdrage evenementen
Baten uit eigen fondsenwerving:
Bijdrage Microkrediet
Bijdrage overige projecten
Bijdrage overige projectfondsen

1.972
2.085
362
4.418 99,08%

0

0,00%

Begroting 2018
€
%

Realisatie 2017
€
%

8.500

98,61%

7.258
3.342
455
11.055

0

0,00%

0

Begroting 2017
€
%

98,94%

10.000 97,80%

0,00%

0,00%

Overige baten
Totaal

41 0,92%
120 1,39%
119 1,06%
225 2,20%
4.459 100,00% 8.620 100,00% 11.174 100,00% 10.225 100,00%

Lasten
SAS
Microkrediet
Learning Center
Overig
Totaal

4.338
907
1.937
1.822
9.004

41,02%
8,58%
18,31%
17,22%
85,14%

4.500 52,20%
0 0,00%
1.000 11,60%
1.050 12,18%
6.550 75,99%

3.773 29,23%
1.545 11,97%
2.095
1.781 13,80%
9.194 55,00%

3.600 35,21%
0 0,00%
1.000
2.400 23,47%
7.000 58,68%

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

178 1,69%
1.200 11,35%
193 1,82%
1.572 14,86%

600 6,96%
1.270 14,73%
200 2,32%
2.070 24,01%

1.811 14,03%
1.417 10,97%
486 3,76%
3.713 28,77%

1.500 14,67%
1.475 14,43%
250 2,44%
3.225 31,54%

Som der Lasten

10.576 237,17% 8.620 100,00% 12.908 115,52% 10.225 100,00%

Resultaat

-6.117 137,17%

0

0,00%

-1.734 -15,52%

0
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0,00%

