
Baten en Lasten 2015 2014
Baten incidenteel € 35.637,27 € 34.259,17 

Vaste donaties € 81.969,04 € 85.246,47 

Gerichte donaties € 84.769,55 € 61.603,00 

Overige baten € 63.354,82 € 58.324,00 

Verkopen € 22.115,61 € 15.748,36

Totale baten € 287.846,29   € 255.181,00   

Kosten eigen fondsenwerving € 5.338,26- € 4.315,00-

Beschikbaar voor doelstelling € 282.508,03 € 250.866,00   

Besteed aan de doelstelling € 323.038,44- € 176.468,00-

Beheer en administratie € 5.575,32- € 6.989,00-

Overschot/tekort boekjaar € 46.105,73- € 67.409,00 

Kosten eigen fondsenwerving  1,86% 2,64%

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 beter toegankelijk 
te maken voor de arme bevolking. 

Bloedbank Rode Kruis Batam & Rumah 
Sakit Soedarsono Darmosoewito
Met hulp van Sanquin Bloedvoorziening Nederland 
is, in samenwerking met de Militaire Bloedbank een 
nieuwe bloebank op het eiland Batam ingericht. Voor 
een ziekenhuis op het eiland Batam, in de regio Kabil, 
heeft Child Support Indonesia zorg gedragen voor de 
verzending van containers met de volledige inrichting. 
Dit ziekenhuis, Rumah Sakit Soedarsono Darmosoewi-
to, is speciaal bedoeld voor de lokale arbeiders en hun 
gezinnen. De kosten voor de behandeling van deze 
overwegend arme gezinnen worden gedragen door de 
overheidsverzekeringen. Beide faciliteiten worden deze 
zomer nog geopend en officieel in gebruik genomen.

Dubbel gehandicapte kinderen in Cisarua (Java)
Het project voor de blinden en doofblinde kinderen in 
Cisarua kreeg afgelopen jaar extra ondersteuning bij 
de renovatie van de uit 1920 stammende gebouwen. 
In het centrum worden kinderen met meervoudige 
handicap opgeleid en krijgen er training om zich zelf-
standig te kunnen handhaven in de maatschappij.

Uitbreiding dialysecentrum 
in Bandung en op Batam.
Het dialysecentrum in Bandung werd in de afgelopen 
periode voorzien van extra bedden, dialysemachines 
en andere ziekenhuisapparatuur voor de inrichting 
van de uitbreiding van het centrum van 60 naar 100 
dialyseplekken. Een team uit Gelderse Vallei Ede was 
uitgezonden om   twee weken training  te geven in 
Bandung. Het centrum heeft een universitaire status 
gekregen voor opleiding en training. Voor de dialyse 
afdeling van het ziekenhuis Rumah Sakit Budi Kemuli-
aan op Batam heeft St. Catharinaziekenhuis in Rotter-
dam 17 dialysemachines beschikbaar gesteld. www.childsupportindonesia.nl
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Financiële Adoptie schoolkind
Door u op te geven als sponsor-ouder garandeert u de school-
opleiding van een kind. Voor € 10,- per maand kan een kind 
naar de lagere school. Voor € 15,- per 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.

Periodieke schenking
Giften aan Child Support Indonesia zijn aftrekbaar voor de 
Inkomstenbelasting. Voor giftenaftrek geldt echter een drem-
pel en een maximum. Als u 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 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

Hoe kunt 
u helpen?

NL42 INGB 0692 6065 21
Stichting Child Support Indonesia



In 1987 vertrok de eerste container met hulpgoederen naar 
Indonesië. Wie had er toen kunnen denken dat zoveel mensen 
ons zouden helpen en steunen om dertig jaar lang projecten in 
Indonesië te kunnen opzetten en afronden! Het is heel bijzonder 
en speciaal om te mogen ervaren dat er zoveel steun is vanuit 
Nederland. Bijna dertig jaar na het eerste initiatief hebben we 
dankzij u zoveel kunnen bereiken en daar zijn we u heel dank-
baar voor. 

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

Samen gaan we voor dertig jaar projecten in Indonesië! 
En… nog veel langer.

Van de Voorzitter 
Vijf procent van de meisjes in Indonesië is getrouwd voor het 
15e levensjaar. Van alle meisjes onder de 18 jaar is dat zelfs 
25%. Kind-huwelijken 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 kind-huwelijken terug te dringen is Child Support 
Indonesia, in samenwerking met de Soroptimisten Club Ede, 
in 2016 met een nieuw project gestart: STOP kind-huwelijken 
in Indonesië. Door het geven van voorlichtingen, trainingen, 
workshops en het voeren van campagnes willen wij het 
aantal kind-huwelijken terugdringen, de slachtoffers opvangen 
en begeleiden. Daarnaast zal er lobby worden gevoerd om de 
huidige wetgeving aan te passen. Ook de Rabobank Ede 
heeft een mooie bijdrage gedoneerd voor dit project, 
alsmede Toyota Material Handling.

STOP!  Kind-huwelijken in Indonesië

Nobel Gala ChildRight

Op 20 augustus 2016 organiseren Child Support Indonesia 
en Toko Neba voor de 20e keer de Pasar Toko Neba. Dit 
evenement trekt jaarlijks duizenden bezoekers uit heel 
Nederland. Ook dit jaar belooft de Pasar weer een fantas-
tisch 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. 

Of winkel online via: 

www.tokoneba.nl

Pasar Toko Neba 20 jaar!
20 augustus 2016

Toko Neba
Indonesisch Handwerk

SWEET DRIE - bewegen, sport en diabetes

Dat sporten met suikerziekte (diabetes) kan, bewijst Dylan

van den Berg-Rovroy elke week opnieuw. Een vanzelfspre-

kendheid is dit zeker niet. Dylan is een 16-jarige jeugdspeler 

met Diabetes. Hij heeft jarenlang gespeeld voor Vitesse en 

maakt nu de overstap naar NEC.

Niet overal ter wereld zou Dylan hetzelfde kunnen presteren 

als hier in Nederland. Zoals in veel landen ontbreekt ook in 

Indonesië de noodzakelijke medische zorg en begeleiding .

Samen met broer Jordy van den Berg-Rovroy (17) en moeder 

Claudia Rovroy (44), is Dylan in 2014 het project “Sweet Drie” 

gestart. Het doel van Project “Sweet Drie” is om Indonesische 

kinderen met diabetes (type 1 en 2) te kunnen laten sporten 

en zo te leren genieten van het leven. 

In juli 2014 is “Sweet Drie” naar Jogjakarta geweest en heeft 

daar een zeer geslaagde voetbalclinic aan de kinderen van 

het community center gegeven. Diabetes bij kinderen is in 

Indonesië een groeiend probleem. Naast de voetbalclinic, gaf 

“Sweet Drie”  ook voorlichting aan de kinderen en hun ouders 

over de gevaren van een ongezonde levensstijl. De ziekte 

wordt aldaar nog altijd als een obstakel gezien, een belem-

mering voor bijvoorbeeld een carrière als (top)sporter. Door 

de sportieve inzet én de voorlichting moet dit beeld worden 

bijgesteld.

In 2016 reist “Sweet Drie” weer, op eigen kosten, naar 

Indonesië. Ditmaal naar het eiland Batam met een team van 

6 jongens. Hier zullen voetbalclinics en voorlichting gegeven 

worden in de gevangenis en de gehandicaptenschool.  Diabetes hoeft geen belemmering te zijn 
om je dromen te verwezenlijken

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, creeert 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, huis-
werkbegeleiding, voorlichtingen en tal van sport- en spelactivi-
teiten. Ook begeleiden de sociaal werkers kinderen die slacht-
offer 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. 

Ook zijn de sociaal werkers actief in het huis van bewaring 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! 

Child Support Indonesia zet zich ook in om medische zorg, en dan 
vooral de toegankelijkheid daarvan, voor de armen te verbeteren. 

Lopende projecten

Child Support Indonesia was in 2013 uitverkozen als gast 
en begunstigde op het Nobel Gala van ChildRight Fund. Ook 
dit jaar mocht onze stichting weer aanwezig zijn op dit fan-
tastische evenement en mochten wij ruim 15.000 euro in 
ontvangst nemen. Een fantastisch bedrag waarmee wij de 
volledige schoolopleiding van ruim 100 kansarme kinderen 
in Indonesië kunnen garanderen.


