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Hoe kan je helpen?

Stichting Child Support Indonesia ondersteunt  
kinderen in Indonesië bij het volgen van hun school-
opleiding. Door middel van een financieel sponsor- 
plan worden de schoolgelden, uniformen, boeken  
en schoolmaterialen gefinancierd. 

Voor slechts € 10,- per maand kun je de (lagere) 
schoolopleiding van een kind garanderen en geef
je een kind een kans op een betere toekomst. 
Voor € 15,- in de maand help je een kind 
aan een beroepsopleiding.

Elk kind verdient een KANS.
Slechts

€ 1000 per maandPeriodieke schenking
Giften aan Child Support Indonesia zijn 
aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. 
Voor giftenaftrek geldt echter een drempel en een maximum. 
Als je echter kiest voor een periodieke schenking, dan is dat 
bedrag volledig aftrekbaar.

Goed doel in uw testament         
Nadenken over uw nalatenschap en dus over de periode dat 
je er niet meer bent is geen gemakkelijk onderwerp. Maar het 
is een geruststellend idee dat je de maatschappij iets goeds 
kan nalaten door een goed doel op te nemen in je testament. 
Omdat goede doelen organisaties, zoals wij, met het ANBI 
keur geen successierecht hoeven te betalen komt je nalaten-
schap voor 100% bij het goede doel terecht. Onze notaris kan 
je hierbij helpen en informatie verschaffen.

Stichting Child Support Indonesia 
heeft een ANBI keurmerk.

ANBI/RSIN nummer: 808978020

Medische projecten 
Naast hulp aan kinderen en educatieve projecten zet 
Child Support Indonesia zich ook in om de medische zorg 
in Indonesië beter, maar vooral ook beter toegankelijk te 
maken voor de arme bevolking. 

Bloedbank Rode Kruis
Het hebben van een goede bloedbank is natuurlijk van  
levensreddend belang. Goede collectie, juiste wijze van testen, 
correcte opslag en distributie zijn van levensbelang. Voor-
heen was de bloedbank gevestigd in een klein gebouwtje 
midden in de stad. De snel toenemende bevolkingsaantallen 
en staat van het gebouw maakten een nieuwe, moderne 
bloedbank noodzakelijk. Het Indonesische Rode Kruis, lokaal 
geleid door onze partner, mevrouw Sri Soedarsono, heeft ge-
zorgd voor een nieuw gebouw. Met hulp vanuit Nederland 
door Sanquin Bloedvoorziening kon de hele inventaris en 
alle apparatuur worden vernieuwd zodat deze weer volledig 
aan de huidige, strenge veiligheidseisen voldoet. Hiermee is 
de bloedvoorziening voor de ruim 1,4 miljoen inwoners van 
het eiland verzekerd.  Maandelijks worden er meer dan 2000 
bloedafnames gedaan. 

Op 18 augustus 2018 organiseren Child Support Indonesia en 
Toko Neba weer de jaarlijkse Pasar Toko Neba. Dit evenement 
trekt jaarlijks duizenden bezoekers uit heel Nederland en zelfs 
daarbuiten! Ook dit jaar belooft de Pasar weer een fantastisch 
evenement te worden met muziek, dans, lekker eten en natuurlijk 
de mooie producten van Toko Neba. En… de hele opbrengst gaat 
natuurlijk naar de kinderprojecten van Child Support Indonesia. 

18 augustus 2018
Pasar Toko Neba 
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Voor het jaarverslag en financiële rapportage 
conform de richtlijnen van het CBF 
verwijzen wij graag naar de website

www.childsupportindonesia.nl

Dialyse-centra op het eiland Batam en in Bandung
Het dialyse-centrum in Bandung is uitgebreid naar 100 
plaatsen. De opening gebeurde door voormalig president 
B.Y. Habibie. De kliniek is nu een officieel opleidingsinstituut 
voor artsen, verpleegkundigen en technici. Ook de nieuwe 
apparatuur voor de polikliniek urologie is geïnstalleerd en de 
kliniek en de apparatuur zijn nu volledig operationeel. Ook 
de dialyse-afdeling op Batam kon worden uitgebreid naar 40 
plaatsen. 

Ziekenhuis Budi Kemuliaan en 
Soedarsono Darmosoewito
Het ziekenhuis Budi Kemuliaan was een van de eerste  
projecten en inmiddels een van de grootste ziekenhuizen 
op het eiland. 

In juni 2016 is een 2e ziekenhuis, Rumah Sakit Soedarsono-
Darmosoewito officieel in gebruik genomen. Dit ziekenhuis 
is speciaal bedoeld voor de lokale arbeiders en hun gezin-
nen en voorziet in een grote behoefte. De kosten voor de 
behandeling van deze overwegend arme gezinnen worden 
gedragen door de overheidsverzekeringen. De kliniek heeft 
85 bedden voor volwassenen en 15 baby- en kinderbed-
den. De complete inventaris werd ingezameld door Child 
Support Indonesia en met verschillende containers naar 
Indonesië verscheept. 

Toko Neba
Indonesisch Handwerk
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Een kans voor een KIND!

Gevangenisstraf zou een laatste redmiddel moeten zijn voor 
kinderen die in aanraking gekomen zijn met de wet. Helaas is 
dit in Indonesië nog veel te vaak niet het geval en in de praktijk 
krijgen kinderen vaak lange straffen voor zeer kleine vergrijpen. 
Daarnaast is het zo dat kinderen uit arme gezinnen veel vaker 
in de gevangenis belanden dan kinderen uit de rijkere families. 
In de gevangenis zijn nauwelijks mogelijkheden voor de kinderen 
om zich te ontwikkelen en verder te leren. Begeleiding is er  
nauwelijks en wanneer er geen activiteiten zijn zitten de kinderen 
vast in hun cellen. 

De sociaal werkers van onze dochterorganisatie Setara Kita  
gaan twee keer per week naar de kinder-gevangenis en geven 
begeleiding  aan de kinderen. Ook wordt er voorlichting gegeven 
en krijgen de kinderen trainingen en workshops. 

In de afgelopen 30 jaar heeft Child Support Indonesia meerdere 
gratis bibliotheken gebouwd en/of ingericht op verschillende 
locaties. Nu liggen er vergevorderde plannen om een nieuwe 
bibliotheek op te zetten op het eiland Batam in een afgelegen  
arbeiderswijk. In dit gebied wonen veel kinderen, maar de 
armoede is groot. Er zijn geen faciliteiten waar kinderen zich 
verder kunnen ontwikkelen of in een veilige omgeving kunnen 
spelen en leren.  En dat is precies de doelstelling van de leer-
tuin. Een veilige omgeving met professionele begeleiding waar 
kinderen kind kunnen zijn, zich kunnen ontwikkelen en spelen. 
En een plek waar veel aandacht wordt besteed aan de natuur en 
het behouden daarvan. 

Kids Behind Bars

Spannend; 
Starten we met de 
bouw van een leertuin? 

Zeenomaden 
Pulau Bertam 
Met de boot naar school

Het was het eerste project, ruim dertig jaar gelden. Zeenoma-
den in de regio hadden de wens om zich te vestigen op het 
vasteland. Door zich te vestigen op een vaste plaats kregen ze 
toegang tot medische zorg en konden de kinderen een school-
opleiding volgen.  Een dorpje met paalwoningen werd gebouwd, 
een kliniek en een lagere school. Maar, een middelbare school is 
er niet op het kleine eilandje.

De zeenomaden-kinderen kunnen gratis naar de middelbare 
school op een ander eiland. Dit is ongeveer een half uur varen 
met een klein bootje. Fantastisch natuurlijk, maar de trans-
portkosten zijn hoog en kunnen de ouders niet betalen.  Child 
Support Indonesia wil deze kinderen helpen door de transport-
kosten te betalen. Help je mee? Voor 35 euro per maand kun-
nen deze kinderen doorleren waardoor ze toch een kans krijgen 
op een betere toekomst.

In 1986 vertrok toenmalig huisarts Jan van den Berg voor de 
eerste maal naar Indonesië. Getroffen door het leed en de 
armoede besloot hij toen dat hij iets wilde doen en in 1987 
werd gestart met het eerste project: de bouw van een zieken-
huis voor de armen. Dit werd al gauw gevolgd door de bouw 
van een dorp voor zeenomaden en in de jaren daarna volgden 
vele andere medisch gerelateerde en humanitaire projecten 
waarbij steeds meer de nadruk kwam te liggen op projecten 
om de rechten van kinderen te waarborgen.

Al meer dan 30 jaar projecten in Indonesië! 

In deze nieuwsbrief geven wij u informatie over de meest 
recente ontwikkelingen. Voor een volledig overzicht van alle 
projecten kunt u terecht op onze website: 

www.childsupportindonesia.nl

Weer een jaar 
vol projecten!

Child Support Indonesia wil kansarme kinderen een kans geven 

op een betere toekomst. Goed onderwijs is de sleutel voor de 

ontwikkeling van een kind EN van een samenleving. Een kind 

dat goed onderwijs volgt, creëert kansen voor de toekomst en 

krijgt kennis en vaardigheden die kunnen worden doorgegeven 

aan volgende generaties. 

Naast het Sponsorplan voor Schoolkinderen ondersteunt CSI 

nog veel meer onderwijs-gerelateerde projecten. In Klaten 

(Java) en op Batam heeft de stichting bibliotheken opgericht 

waar de kinderen gratis terecht kunnen voor computerlessen, 

huiswerkbegeleiding, voorlichtingen en tal van sport- en 

spelactiviteiten. Ook begeleiden de sociaal werkers kinderen 

die slachtoffer zijn geworden van misbruik. Dit kan seksueel 

misbruik zijn, maar ook slachtoffers van (huiselijk) geweld, 

trafficking, kind-huwelijken en andere 

situaties waarbij kinderen slachtoffer 

zijn geworden van onrecht. 

Daarnaast zijn de sociaal werkers 

actief in de kindergevangenis op 

het eiland Batam. Hier wordt 

begeleiding, training en onderwijs 

gegeven aan de minderjarige 

bewoners. Sinds 2016 zijn alle 

kinderen die in aanraking komen 

met de wet ondergebracht in een 

apart gebouw. Hier hebben wij 

jarenlang voor gestreden en wij zijn 

hier dan natuurlijk ook erg blij mee! 


