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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. 

Blinden en slechtzienden
In Cisarua, op Java, steunt de stichting al vele jaren projecten 
voor blinden en slechtzienden. Blinden worden hier bijvoor-
beeld opgeleid tot masseur en krijgen daily-living-skills  
aangeleerd waardoor zij zelfredzaam worden. In 2018/2019 
kreeg dit project steun voor het begeleiden en trainen van 
blinde en dubbel-gehandicapte kinderen in de afgelegen 
dorpen. Ook de komende tijd hopen we hiermee door te  
kunnen gaan.

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 levens-
belang. Dankzij hulp van Sanquin Bloedvoorziening is er 
nu een professionele bloedbank op het eiland die voldoet 

Op 24 augustus 2019 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. 

24 augustus 2019
Pasar Toko Neba 
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aan alle veiligheidseisen. Maandelijks worden er meer dan 
2000 bloedafnames gedaan. Het afgelopen jaar konden  
wij de bloedbank weer ondersteunen door de donatie van  
2 extra trombocyten-schudders, 18 bloodcollection monitors 
en 5 plasma-extractors. Wederom mogelijk gemaakt door 
Sanquin. 

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 tweede ziekenhuis, Rumah Sakit  
Soedarsono-Darmosoewito officieel in gebruik genomen. 
Dit ziekenhuis is speciaal bedoeld voor de lokale arbeiders 
en hun gezinnen 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 kinderbedden. De complete inventaris werd ingezameld 
door Child Support Indonesia en met verschillende containers 
naar Indonesië verscheept. In beide ziekenhuizen konden het  
afgelopen jaar de dialyse-afdelingen worden uitgebreid.

Toko Neba
Indonesisch Handwerk



Het sponsorplan van Child Support Indonesia is een van de langst-
lopende projecten van de stichting. Het allereerst kindje werd in 
1987 gesteund en in de afgelopen 32 jaar hebben duizenden kin-
deren dankzij de 1-op-1 steun van sponsor-ouders in Nederland hun 
schoolopleiding kunnen afronden! Ook in 2019 zijn weer 93 kinde-
ren geslaagd!

Scholing blijft een duur goed in Indonesie. Het schoolgeld is voor de 
overheidsscholen in theorie gratis. Maar in de praktijk is het nog duur-
der dan voorheen. Maandelijks moeten kosten betaald worden voor 
de boeken, schoolmaterialen en faciliteiten van de school. Verplichte 
extra lessen en “vrijwillige” bijdragen worden in rekening gebracht 
en ook de kosten voor bijvoorbeeld de uniformen zijn voor veel ge-
zinnen uitgaven die zij niet kunnen opbrengen.  Nog steeds zijn vele 
kinderen hierdoor gedwongen vroegtijdig de school te verlaten of 
kunnen helemaal niet starten met hun (middelbare) schoolopleiding.

Voor 10 euro per maand help je een kind zijn of haar lagere school-
opleiding te volgen. Voor 15 euro per maand steun je een kind op de 
middelbare school.  Help mee en geef deze kinderen een kans op een 
betere toekomst!

Sponsor de school- 
opleiding van een kind 

‘De Leertuin’ is geopend!
Het is gelukt! Dankzij de steun en het vertrouwen van de AFAS 
Foundation, het Astrid Julie Levert Fonds en de hulp van parti-
culieren konden we op 26 april 2019 een nieuw jeugdcentrum 
openen! Taman Belajar Astrid, in de volksmond Taman Belajar 
genoemd wat Leertuin betekent. 

In een klein half jaar is er een schitterend huisje gebouwd waar 
De Leertuin permanent gehuisvest kan worden. 
De Leertuin staat in de wijk Punggur. Een afgelegen arbeiders-
wijk waar veel kinderen wonen en de armoede groot is. Met 
de komst van De Leertuin kunnen de kinderen in deze achter-
standswijk weer kind zijn. In een veilige omgeving met profes-
sionele begeleiding kunnen deze kinderen spelen, leren en zich 
ontwikkelen. 

In De Leertuin kunnen de kinderen gratis gebruik maken van 
alle faciliteiten. Naast een mooie collectie boeken en leermidde-
len leren de kinderen omgaan met de computer, krijgen huis-
werkbegeleiding en bijles en worden er workshops, voorlichtin-
gen en tal van activiteiten georganiseerd. Maar bovenal kunnen 
de kinderen er spelen en gewoon kind zijn.

Regelmatig krijgen we te horen dat hulp “een druppel op een 
gloeiende plaat” zou zijn.  Natuurlijk kunnen we niet alle kin-
deren helpen maar wij bekijken het graag van de andere kant. 
We kunnen niet de hele wereld veranderen, maar wat we wèl 
kunnen is de wereld van de kinderen die we helpen een beetje 
beter maken. 

Een opleiding betekent een wereld van verschil voor dat  
ene kind dat geholpen kan worden. Goede gezondheidszorg 
betekent het verschil tussen leven en dood voor dat arme 
gezin. Ieder kind telt en verdient het om een kans te krijgen. 
Een kans op een betere toekomst. 

Het afgelopen jaar hebben we, dankzij jullie steun,  
weer veel kinderen en gezinnen kunnen helpen. 
Bedankt!

Elk kind telt!

Kinderen in de gevangenis.. het blijft heel dubbel. Wanneer 
je de wet overtreedt moet er natuurlijk een straf volgen. 
Ook voor kinderen. Maar, gevangenisstraf zou een laatste 
redmiddel moeten zijn voor kinderen die in aanraking geko-
men 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 gevan-
genis 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 afgelopen jaren hebben we gelukkig veel kunnen doen. 
Er is een mooi sportveld aangelegd, een bibliotheek inge-
richt en er wordt scholing gegeven. De sociaal werkers van 
onze dochterorganisatie Setara Kita gaan twee keer per 
week naar de gevangenis en geven begeleiding aan de 
kinderen. Ook wordt er voorlichting gegeven en krijgen de 
kinderen trainingen en workshops. 

Kids Behind Bars

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 gratis bibliotheken opgericht waar 

de kinderen terecht kunnen voor computerlessen, huiswerk-

begeleiding, 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 slacht-

offer zijn geworden van onrecht. 

Daarnaast zijn de sociaal werkers  

actief in de kindergevangenis op het 

eiland Batam. Hier wordt begelei-

ding, training en onderwijs gegeven 

aan de minderjarige bewoners. 

Sinds 2016 zijn alle kinderen die in 

aanraking komen met de wet onder-

gebracht in een apart gebouw. 

Hier hebben wij jarenlang voor 

gestreden en wij zijn hier dan 

natuurlijk ook erg blij mee!

Child Support Indonesia

Een kans voor een KIND!


