JAARVERSLAG 2020

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. Vooral
vrouwelijke kostwinners hebben het zwaar. Zij werken meestal lange dagen op de
theeplantage of in groentetuinen en verdienen daarmee nauwelijks genoeg om 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, soms heel jonge, 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. Kinderen
en jongeren uit arme gezinnen beginnen hun leven meteen al met een achterstand. En
daarom proberen wij in al onze activiteiten deze vrouwen en kinderen te betrekken.
Het doel van de Stichting Java Village is om de meest kwetsbare inwoners van Cisarua,
voornamelijk 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 zuidoosten van de hoofdstad Jakarta.
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Voorwoord
Het jaar 2020 was een bijzonder jaar vanwege de Covid-19 pandemie. Dat gold zowel voor
onze donateurs, voor onze vrijwilligers, waaronder onze bestuursleden en onze veldwerkster
en vrijwilligers in Indonesië, als voor de inwoners van het dorp met wie Java Village een
hechte band heeft opgebouwd.
Tot nu toe is het dorp gepaard gebleven van de grote golf van coronabesmetting zoals de
grote steden dat wel moeten ervaren. Er zijn wel een aantal dorpsbewoners ziek geworden
en enkelen kwamen zelfs te overlijden, maar iedereen die van buiten komt wordt gecheckt
en dat lijkt te helpen. Er is overigens wel angst voor besmetting als meer en meer mensen
elders werkeloos raken en terugkomen naar het dorp. Het jaar 2021 zal het uitwijzen.
Terugkijkend op onze activiteiten in 2020 constateren wij met dankbaarheid dat Java Village
het nog behoorlijk heeft gedaan in vergelijking met andere kleine goede doelen. Volgens
recent onderzoek van de Radboud Universiteit en Toezichthouder CBF 1 zijn de kleinere
goede doelen in Nederland financieel het hardst getroffen, met verliezen van gemiddeld
13,4% aan opbrengsten ten opzichte van 2019. Gelukkig zijn de gevolgen wat minder
ingrijpend bij organisaties die actief zijn op het terrein van de internationale samenwerking,
zoals Java Village. Bovendien kunnen wij vertrouwen op een kern van vaste donateurs. Het
grootste struikelblok dit jaar was dat er geen inkomsten gegenereerd konden worden uit
evenementen. U kunt de details vinden in de Staat van Baten en Lasten achterin dit verslag.
Wat is er wel gebeurd? We hebben opbrengsten van geslaagde online acties op Facebook
gebruikt voor het Learning Centre en later in het jaar ook voor een nieuwe rolstoel voor Odi.
Het Sponsor a Student programma hebben we moeten aanpassen, omdat de scholen dicht
gingen en leerlingen online les kregen. In plaats van de reiskosten zijn wij ingesprongen door
bij te dragen aan internetkosten, zodat de leerlingen extra data konden kopen voor de
mobiele telefoons om de lessen online te kunnen blijven volgen en niet bij hun ouders
hoefden aan te kloppen. Ook kregen ze in het Learning Centre computerlessen. De
voorbereidingen voor de Maria Peters Scholieren Beurs zijn naar tevredenheid afgerond en
ook de begeleiding van de vrouwenspaargroepen kon doorgaan met lokale hulp.
Noodzakelijkerwijs heeft het bestuur meer online moeten vergaderen. Titi Setiawati, onze
counterpart en veldwerkster heeft een poos met mondkapjes en maskers op in de bus
gependeld naar het dorp totdat er een verbod kwam om buiten Bandung te reizen. Ook in
Indonesië gaat de communicatie nu voorlopig online, wat haar werk in het dorp flink lastiger
maakt.
We hopen dus van harte op betere tijden. Blijft u ons alstublieft steunen, vooral voor de
kwetsbare jongeren en de families die nu zonder werk zijn komen te zitten. Houd moed!
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Collectief vooruit, individueel achteruit. De impact van COVID-19 op Erkende Goede Doelen.
Highlights uit het onderzoek van Radboud Universiteit en Toezichthouder CBF 1 door Lau Schulpen, Luuk van
Kempen, Sara Kinsbergen en Daniëlla van Uden Nijmegen, april 2021
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DE ORGANISATIE
De stichting Java Village bestaat nu bijna vijftien jaar. Voor die tijd echter 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. Deze activiteiten
vonden sinds 2002 plaats.
Met de oprichting van de stichting op 25 mei 2007 werd het mogelijk om projecten meer
transparant en professioneel te organiseren. Hiermee werd de fundering gelegd waarop wij
onze activiteiten professioneel kunnen uitvoeren. Hiervoor konden 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 bestond in 2020 uit de volgende personen:
.
.
.
.
.

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

In 2020 heeft de stichting zich gericht op de bestaande en ook nieuwe projecten op het
gebied van gezondheidszorg, educatie en economische zelfstandigheid voor vrouwen.
Het bestuur zag elkaar in 2020 bijna maandelijks voor overleg. Slechts twee keer kon het
bestuur fysiek bij elkaar gekomen. Op 13 januari hielden we onze jaarlijkse beleidsdag in
Leiden die werd afgesloten met een heerlijke Indonesische maaltijd en op 11 februari
hadden we onze laatste fysieke vergadering eveneens in Leiden ten huize van de voorzitster.
Vanwege de Covid-19 restricties hebben we de rest van het jaar digitaal vergaderd.
Door de wereldwijde Coronapandemie was het niet mogelijk om te reizen en kon het dorp
vanuit Nederland niet worden bezocht. Onze veldwerkster Titi Setiawati, die in Bandung
woont, heeft het dorp in het verslagjaar wel enige keren kunnen bezoeken met
inachtneming van de nodige voorzorgsmaatregelen. Met haar is dan ook in het verslagjaar
regelmatig overleg geweest en bleven we goed op de hoogte van het reilen en zeilen in het
dorp.
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Alle bestuursleden verrichtten in het verslagjaar hun werkzaamheden op vrijwillige basis.
Door het bewust laag houden van organisatiekosten kwamen de donaties in 2020 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 2020 veel aandacht geweest voor
verdere beleidsvorming. Elke drie jaar stelt het bestuur het strategische beleidsplan voor de
komende jaren bij. Voor de periode 2020-2022 is een nieuw beleidsplan opgesteld die op
onze website is gepubliceerd.

Kascommissie
In de kascommissie hadden in het verslagjaar zitting: Christiaan Ruitenbeek en Tim
Toussaint. Zij hebben het financieel verslag en onderliggende stukken van de stichting over
het verslagjaar, door de penningmeester aangeleverd, gecontroleerd en goedgekeurd.

Vrijwilligers
De Stichting prijst zich gelukkig dat het bij de uitvoering van al haar activiteiten gesteund
wordt door betrokken vrijwilligers. In 2020 hebben de volgende personen zich belangeloos
voor de Stichting ingezet: 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, Christiaan
Ruitenbeek (kascommissie), Anindita Sitepu (project Kinderen met een Beperking), Tim
Toussaint (kascommissie), Gerard de Winter website, ICT . Foto s: Armin Hari, Tino Djumini,
Izmy Khumairoh, Hans Kleijn, Amba Pidada.

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 meestal geld over voor een specifiek
project, zoals het Sponsor a Student project. Hoewel het aantal donateurs redelijk stabiel is,
zijn onze inkomsten teruggelopen. Op termijn heeft de Stichting zeker dan ook behoefte aan
meer trouwe donateurs. Daarnaast wordt de Stichting voor bepaalde projecten 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.

NIEUWSBRIEVEN
In het verslagjaar is ieder kwartaal onze Engelstalige digitale nieuwsbrief verstuurd aan de
donateurs, vrienden en andere belangstellenden van Java Village. De nieuwsbrief wordt ook
gepubliceerd op onze website.
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EVENEMENTEN en FONDSENWERVENDE ACTIVITEITEN
Door de pandemie konden er in het verslagjaar geen fysieke activiteiten plaatsvinden
waardoor we niet konden deelnemen aan evenementen. Ook was het niet mogelijk om zelf
fysieke fondsenwervende activiteiten te initiëren. Wel heeft Java Village online fondsen
weten te werven. Zo heeft de stichting via Facebook een wervingsactie opgezet ten behoeve
van het Learning Centre in het dorp die boven verwachting succesvol was. Met deze actie
werd een mooi bedrag opgehaald. Ook een wervingsactie ten behoeve van een nieuwe
rolstoel voor Odi, een dertienjarig gehandicapt meisje in het dorp, was succesvol. Ook
meldden zich de eerste nieuwe donateurs aan voor het Maria Peters Scholieren Beurs.
Het gemis aan fysieke bijeenkomsten was echter merkbaar. Middels dergelijke
bijeenkomsten wordt niet alleen de zichtbaarheid van Java Village vergroot, en worden
nieuwe potentiele donateurs bereikt, maar ook inkomsten gegenereerd uit verkoop. Deze
voordelen heeft Java Village in het verslagjaar gemist.

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 2020 werden de lokale medische hulpposten (Puskesmas, Pustu en Posyandu)
gesteund door Java Village. De trainingen en scholingsprojecten die door verpleegkundigen
en vroedvrouwen de afgelopen jaren, met steun van Java Village, zijn gevolgd werpen hun
vruchten af. De expertise is nu aanwezig om bijv. borst- en baarmoederhalskanker in een
vroeg stadium op te kunnen sporen. Ook zijn medische vrijwilligers getraind om afwijkingen
bij baby s en kinderen onder de vijf jaar tijdig te kunnen signaleren. De uitgebreide survey
die in 2017 werd gehouden, wordt bijgehouden en vormt de basis om kinderen met een
beperking in het dorp structureel te helpen. De positie van gehandicapte kinderen in het
dorp is zorgelijk. 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. De Stichting wil zich extra voor deze
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kinderen gaan inzetten. Hiertoe is het bezig met een fondsen- en een (vier) stappenplan. Het
stappenplan zal zich richten op: - het continueren van de trainingen voor de medische
vrijwilligers om vroege detectie van fysieke en/of geestelijke beperkingen te kunnen
vaststellen; - de toegang tot bestaande medische zorg te verbeteren; - ouders helpen met
toegang tot nationale gezondheidsverzekering en andere financiële bronnen; - het
ondersteunen van ouders met training en hulpmiddelen voor thuiszorg.

Jongeren en Educatie
Sponsor a Student project (SaS)
Het SaS project ging in het verslagjaar alweer zijn twaalfde jaar van bestaan in. Opnieuw zijn
tien leerlingen geselecteerd die in 2020, na het afronden van de basisschool, met steun van
Java Village naar de middelbare school kunnen gaan en zo verder kunnen leren.
Java Village draagt bij in de kosten die nodig zijn om naar de SMP (Sekolah Menengah
Pertama, ´junior high school´) te gaan die buiten het dorp ligt. De geselecteerde 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
verder voortgezet (algemeen of beroeps) onderwijs.
Vanwege Covid-19 waren de scholen gedurende 2020 gesloten en vonden de lessen online
plaats. Dit zorgde voor andere uitdagingen. In plaats van bij te dragen aan de reiskosten,
droeg Java Village bij aan de extra kosten die gemoeid zijn met het online volgen van de
lessen, zoals het kopen van extra internet data.
Sinds de start van het project in 2008, hebben in totaal negentig SaS leerlingen, merendeels
meisjes, de SMP met succes afgerond. Dertig SaS leerlingen 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. Het project wordt grotendeels mogelijk gemaakt door
individuele donaties.
Maria Peters Scholieren Beurs
In het verslagjaar is er hard gewerkt om donateurs te werven voor de in 2019 opgerichte
Maria Peters Scholieren Beurs. Deze specifieke beurs is een uitbreiding van ons SaS project.
Java Village is erg verheugd met deze uitbreiding en zet zich ook in om fondsen te werven
voor deze specifieke beurs. Dit werven is gebeurd via de sociale media, onze nieuwsbrieven
en een gerichte mailing, waar de familie van Maria Peters zich voor heeft ingezet.
De beurs is bedoeld om excellente leerlingen de gelegenheid te bieden om na het afronden
van de SMP (de eerste drie jaar van de middelbare school opleiding) verder te kunnen leren.
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Hiermee wordt hen de mogelijkheid geboden om bijvoorbeeld naar de tweede fase van de
middelbare school te gaan (SMA) of vakgericht voortgezet onderwijs (SMK) te volgen.
De beurs is mede mogelijk gemaakt door de familie Peters en is opgericht ter nagedachtenis
aan Maria Peters die begin 2016 onverwacht overleed aan een longembolie. Velen kenden
Maria Peters als een begenadigd interniste met een groot hart voor mensen die hulp nodig
hebben, en ook als een dierbare vriendin en een betrokken vriend van Java Village. Haar
gezin heeft in samenwerking met Java Village deze beurs in het leven geroepen voor
uitmuntende scholieren.
Learning Centre: Rumah Belajar Cisago
De activiteiten van het Learning Centre, Rumah Belajar Cisago gedoopt dat in 2017 van start
is gegaan, waren in het verslagjaar vanwege de Covid-19 restricties anders dan in de
voorgaande jaren. Grote fysieke bijeenkomsten waren niet mogelijk. Wel konden er
kleinschalige activiteiten plaatsvinden met inachtneming van de voorgeschreven
voorzorgmaatregelen. Zo werden er computer trainingen gegeven. Ook stond het Learning
Centre leerlingen bij bij het volgen van de online lessen.

Vrouwen en Economie
Drie spaargroepen (Anggrek, Bugenvil en Bunga) zijn in het dorp in het verslagjaar verder
gegaan met hun activiteiten van sparen en microkredietverlening. Hun economische basis,
met name die van de Bugenvil en Bunga, is stabiel gebleken. Van de oorspronkelijk zeven
spaargroepen die in 2012 werden opgericht, leiden er vier een min of meer slapend bestaan.
Alle groepen worden door een overkoepelend forum Cut Nyak Dien (vernoemd naar de
Atjehse vrijheidsstrijdster) gesteund. De spaargroep Bugenvil is in het verslagjaar door de
overheid als een coöperatie erkend onder de wel klinkende naam Bugenvil Bunga Sejahtera
(Bugenvil welvarende bloem). De drie actieve groepen zijn met inachtneming van de
veiligheidsrestricties doorgegaan met kleinschalige bijeenkomsten. Grotere bijeenkomsten,
waren vanwege de Corona pandemie helaas niet mogelijk. Het project wordt waar nodig nog
gesteund door onze veldwerkster Titi, samen met Ai, een veldwerkster van onze partner, de
Indonesische vrouwenorganisatie PPSW Pasoendan (Pusat Pengembangan Sumberdaya
Wanita, centrum voor de Ontwikkeling van Hulpbronnen voor Vrouwen.) Beide
veldwerksters werden in het verslagjaar nog gefinancierd door Java Village.
Het Forum Cut Nyak Dien koopt ook collectief lokale basisproducten in, zoals rijst, olie en
schoolbenodigdheden, die de leden met korting kunnen kopen. Om dit mogelijk te maken
heeft de stichting Java Village een startlening verstrekt. Door collectief in te kopen kan een
betere prijs worden bedongen. Verder waren drie leden van het Forum in het verslagjaar
betrokken bij de dorpskiosk. Een teken van vertrouwen van het dorpsbestuur in hun
deskundigheid.
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
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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 meest belangrijke spaardoelen zijn: schoolgeld, kosten rond een
bevalling, medicijnen (vooral voor oudere vrouwen) en ondernemingskrediet. De rente die
de spaargroep opbouwt 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 2021
Ondanks de lockdown in 2020, die zich voortzette in 2021, zijn de lopende projecten van
Java Village op het gebied van gezondheidszorg, educatie en economische zelfstandigheid
voor vrouwen, bestendig gebleken. Java Village is verheugd met de uitbreiding van het SaS
project met het Maria Peters Scholieren Beurs die goede leerlingen de mogelijkheid geeft
zich verder te ontwikkelen. Ook is Java Village erg blij met de ontwikkeling van het Rumah
Belajar Cisago. Met name tijdens de Covid-19 pandemie is gebleken hoe belangrijk het is dat
er in het dorp een enthousiaste groep van jongeren is die zich wil inzetten voor de jongere
scholieren die moeite hebben met het volgen van de online lessen. Het Learning Centre
heeft, ondanks het uitdagende jaar, stappen gezet om een structurele onderneming te
worden in het dorp.
Java Village is in het verslagjaar ook verder gegaan met het ontwikkelen van een gedegen
plan ten behoeve van kinderen met een beperking in het dorp.
Bij het initiëren van nieuwe projecten en het in stand houden van oude, zijn betrouwbare
fondsen onontbeerlijk. Gelukkig kent de stichting een stabiele basis aan donateurs.
Fondswerving is een doorlopende activiteit waar wij ons blijvend voor inzetten. We hopen
dat dit na de pandemie verder zal aantrekken. Net als voorheen zullen we ons dan weer
gaan richten op verkooptentoonstellingen, fancy fairs en het geven van lezingen. Ook hopen
we dat het aantal donateurs, onze basis, zal toenemen. Java Village is aangesloten bij
internet-initiatieven zoals de DoelShop en YouBeDo waar wij ook inkomsten uit genereren.
Wij zijn een relatief kleine stichting met beperkte middelen. Onze ambities blijven echter
groot. Wij weten wat de noden zijn in het dorp en zouden dan ook graag onze activiteiten
uitbreiden. Wij moeten echter ook realistisch blijven. Het is belangrijk dat de bestaande
projecten duurzaam blijken te zijn en dat wij die ook kunnen blijven (onder)steunen. Echter,
een grotere financiële armslag zou zeker passen in onze ambities. Daar blijven we ons dan
ook voor inzetten.
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Baten en lasten boekjaar 2020

Stichting Java Village 2020
Realisatie 2020
€
%

Begroting 2020
€
%

Realisatie 2019
€
%
1.470
6.526
4.200
1.325
13.522 100,00%

Baten
Bijdrage overige particuliere donateurs
Bijdrage SaS donateurs
Maria Peters Beurs
Bijdrage evenementen
Baten uit eigen fondsenwerving:

2.506
2.965
4.200
0
9.671 78,14%

2.500
5.100
4.200
500
12.300 89,13%

Bijdrage Microkrediet
Bijdrage overige projecten
Bijdrage overige projectfondsen

2.705
2.705 21,86%

1.500
1.500 10,87%

0,00%
12.376 100,00%

0 0,00%
13.800 100,00%

Overige baten
Totaal Baten

0 0,00%
0 0,00%
13.522 100,00%

Begroting 2019
€
%
3.500
5.200
0
500
9.200 100,00%

0 0,00%
0 0,00%
9.200 100,00%

Lasten
SAS
Microkrediet
Learning Center
Overig
Totaal

2.056
501
911
1.051
4.518

37,19%
9,07%
16,47%
19,00%
81,74%

4.500
0
1.000
1.050
6.550

55,56%
0,00%
12,35%
12,96%
80,86%

3.470
1.076
1.852
1.049
7.447

37,96%
11,77%
20,27%
11,48%
81,48%

4.500
500
1.300
1.050
7.350

48,91%
5,43%
14,13%
11,41%
79,89%

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

0
1.009
0
1.009

0,00%
18,26%
0,00%
18,26%

350
1.050
150
1.550

4,32%
12,96%
1,85%
19,14%

459
1.036
199
1.693

5,02%
11,33%
2,17%
18,52%

600
1.050
200
1.850

6,52%
14,43%
2,44%
23,39%

Totaal Lasten

5.528 100,00%

8.100 100,00%

9.140 100,00%

Resultaat

6.848 55,33%

5.700 41,30%

4.381 32,40%

9.200 100,00%

0 0,00%
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