
Meer dan een kwart eeuw projecten en we gaan er nog 
steeds voor! Na een aantal jaren de nadruk te hebben ge-
legd op de lopende projecten voor kansarme kinderen zijn 
we ons in 2014/2015 ook weer gaan richten op medische 
projecten. Ook in 2015/2016 zullen we ons inzetten voor 
educatieve projecten voor kansarme kinderen en het verbe-
teren en beter toegankelijk maken van de medische zorg in 
Indonesië. Ook zal er in 2016 weer een nieuw, groot project 
gestart worden: Stop Kindhuwelijken in Indonesië. 

Alle projecten zijn natuurlijk alleen maar mogelijk met uw 
hulp. Wij danken iedereen die zich, op welke manier dan ook, 
heeft ingezet voor de kinderen in Indonesië en hopen dat u 
ons ook in de toekomst zult blijven steunen.

Een Kans voor een Kind.

Vorig jaar zijn 139 van onze kinderen geslaagd voor hun oplei-
ding! Dit jaar hebben 110 kinderen het eindexamen van de lagere 
school, lagere middelbare school of de beroepsopleiding gedaan. 
De verwachting is dat ze allemaal zullen slagen. Een hele presta-
tie en een grote stap in de richting van een betere toekomst!

Dit schooljaar worden ruim 600 kinderen ondersteund. Om nog 
meer kinderen te kunnen helpen hebben wij uw hulp hard nodig. 
Voor slechts 10 euro per maand kunt u de (lagere) schooloplei-
ding van een kind garanderen en geeft u een kind een kans op 
een betere toekomst. 

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 die kan worden doorgegeven aan volgende generaties. 

Naast het Sponsorplan voor Schoolkinderen ondersteunt CSI nog 
veel meer onderwijsgerelateerde projecten. In Klaten (Java) en 
op Batam heeft de stichting gratis bibliotheken opgericht waar 
de kinderen terecht kunnen voor computerlessen, huiswerkbege-
leiding, voorlichtingen en tal van sport- en spelactiviteiten. Ook 
zijn de sociaal werkers actief in de gevangenis en het huis van 
bewaring op het eiland Batam. Hier wordt begeleiding, training en 
onderwijs gegeven aan de minderjarige bewoners. 

Financiële Adoptie schoolkind
Door u op te geven als adoptie-ouder garan-
deert u de schoolopleiding van een kind. Voor 
€ 10,- in de maand kan een kind naar de lage-
re school. Voor € 15,- in de maand helpt u een 
kind een beroepsopleiding te volgen.  

Sponsor of Donateur
Voor een door u te kiezen vast bedrag per maand kunt u vaste 
donateur worden. Wij garanderen dat uw bijdrage op de juiste 
wijze besteed wordt.

Schenking via de Notaris 
Wanneer u schenkt via een schenkingsakte is uw donatie vol-
ledig aftrekbaar van de belasting. Wij maken de akte gratis 
voor u op.

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

Stichting Child Support Indonesia 
heeft een ANBI keurmerk.

ANBI/RSIN nummer: 808978020

Baten en Lasten 2014 2013
Baten incidenteel € 34.259,17 € 71.891,00 

Vaste donaties € 85.246,47 € 78.146,00 

Gezamenlijke acties € 61.603,00 € 17.678,00 

Overige baten € 58.324,00 € 7.055,00 

Verkopen € 15.748,36 € 18.308,00

Totale baten € 255.181,00   € 193.078,00   

Kosten eigen fondsenwerving € 4.315,00- € 5.158,00-

Beschikbaar voor doelstelling € 250.866,00 € 187.920,00   

Besteed aan de doelstelling € 176.468,00- € 173.596,00-

Beheer en administratie € 6.989,00- € 7.022,00-

Overschot/tekort boekjaar € 67.409,00 € 7.302,00 

Kosten eigen fondsenwerving  2,64% 2,94%

Vrijwillgers Maarten en Florien in Jogjakarta

Hoe kunt 
u helpen?

NL42 INGB 0692 6065 21
Stichting Child Support Indonesia

Van de Voorzitter 

Geslaagd! 

Lopende projecten

Om u aan te melden als adoptieouder zie www.childsupportindonesia.nl of mail naar info@childsupportindonesia.nl 

Wij zijn Maarten en Florien. Afgelopen augustus maakten wij 

de reis van ons leven. Mijn roots (Florien) liggen in Indonesië, 

en ook al was ik er wel eens eerder geweest, het blijft voor mij 

bijzonder om deze gordel van smaragd te bezoeken. In Jogja-

karta hebben we ons ingezet voor een van de projecten van 

Child Support Indonesia. We organiseerden samen met twee 

plaatselijke werknemers activiteiten voor Rumah Belajar, een 

soort naschoolse opvang en bibliotheek waar kinderen na 

school komen en activiteiten doen. Het was een mooi project 

en voor ons ook een uitdaging om ons te verplaatsen in de 

kinderen en leuke activiteiten te verzinnen. Gelukkig is dat 

allemaal goed gelukt, van voetbalpartijtjes met onvermoeiba-

re Maarten, tot lepels beschilderen, kralenslippertjes maken, 

lesjes over Nederland, tekenen, quizjes, oud hollandse spelle-

tjes, we hebben het allemaal gedaan en kregen er energieke 

en tevreden kinderen voor terug. Ook bezochten we scholen 

waar kinderen dankzij Child Support Indonesia een scholarship 

hadden gekregen. Wij gaven er lesjes Engels. Wat best een op-

gave is als je het Indonesisch niet goed beheerst. 

Het was een fantastische ervaring, en heel fijn 

om ons ingezet te hebben voor dit goede doel! 



Medische projecten

Naast hulp aan kinderen en educatieve projecten zet 

Child Support Indonesia zich ook in om de medische 

zorg in Indonesië beter en vooral beter toegankelijk te 

maken voor de arme bevolking. Het ziekenhuis Budi 

Kemuliaan op het eiland Batam is in 2014 voorzien 

van nieuwe apparatuur. Er zal een tweede (kleiner) 

hospitaal worden gebouwd in een industriewijk, speci-

aal voor de minder vermogenden in de regio. Ook zijn 

er nieuwe dialysemachines ingezameld voor de dialy-

sekliniek. Voor 2015 zullen wij ons wederom inzetten 

om deze kliniek verder te ondersteunen zodat ook de 

armsten hier terecht kunnen. 

In Bandung is een nieuw project gestart voor scholing, 

training en begeleiding voor dubbelgehandicapten. 

In juli 2014 zijn Dylan Rovroy, Jordy Rovroy en Claudia 

Rovroy (Sweet Drie) naar Yogyakarta vertrokken en hebben 

daar een zeer geslaagde voetbal-clinic aan de kinderen van 

het community centre gegeven.

Ook in 2016 willen Sweet Drie en Child Support Indonesia 

weer voetbal-clinics gaan geven. Dylan en Jordy willen laten 

zien dat diabetes geen belemmering hoeft te zijn bij het 

verwezenlijken van je dromen.

Dylan (14 jaar) is een talentvolle voetballer bij Vitesse 

en heeft Diabetes type 1. Jordy, 16, is keeper bij ESA. 

Beide jongens zijn erg sociaal betrokken en willen graag 

iets betekenen voor de kinderen in Indonesië.

Diabetes bij kinderen is een groeiend probleem in 

Indonesie. Door voorlichting willen we graag ouders 

en kinderen bewust maken van de gevaren van een 

ongezonde levensstijl.

www.childsupportindonesia.nl

Stichting Child Support Indonesia
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Op 22 augustus
is de jaarlijkse
Pasar Toko Neba

STOP Kind huwelijken in Indonesië

Vijf procent van de meisjes in Indonesië is getrouwd voor het 
15e levensjaar. Van alle meisjes onder de 18 jaar is dat zelfs 
25%. Kindhuwelijken hebben grote gevolgen voor meisjes op 
het gebied van onderwijs, armoede, ongelijkheid en gezondheid. 
Ook lopen meisjes die op jongere leeftijd zjin getrouwd een veel 
groter risico om het slachtoffer te worden van (huiselijk) geweld. 

Om het aantal kindhuwelijken terug te dringen start Child 
Support Indonesia, in samenwerking met de Soroptimisten Club 
International,  in 2016 met een nieuw project: STOP kindhuwe-
lijken in Indonesië. Door het geven van voorlichtingen, trainin-
gen, workshops en het voeren van campagnes willen wij het 
aantal kindhuwelijken terugdringen, de slachtoffers opvangen 
en begeleiden. Daarnaast zal er lobby worden gevoerd om de 

huidige wetgeving aan te passen. 

De nieuwe collectie van Toko Neba is binnen! 
Kom gauw binnen kijken en ontvang 10% korting 
op uw aankoop op vertoon van deze nieuwsbrief. 

Of winkel online via: 

www.tokoneba.nl

Nieuwe Collectie!

Toko Neba
Indonesisch Handwerk

Stichting Child Support Indonesia
Stationsweg 56, 6711 PT Ede
Telefoon: 0318 - 610368
www.childsupportindonesia.nl
info@childsupportindonesia.nl

IBAN NL42 INGB 0692 6065 21

Sweet Drie
bewegen, sport 

en diabetes


