
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	

	

	

	

	

	 	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	 	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	 Stichting	Child	Support	Indonesia	
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	 Tel:	(+31)	318	610368	

	 Email:	info@childsupportindonesia.nl	

	 Ingeschreven	K.v.K.	te	Arnhem:	09112835	
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	 Website:	www.childsupportindonesia.nl	

 

	

	



	

Projectorganisatie 
	

Stichting	 Child	 Support	 Indonesia	 werkt	 in	 Indonesië	 samen	 met	 Yayasan	

(stichting)	Setara	Kita.	Deze	indonesische	dochterorganisatie	is	speciaal	opgezet	

om	 de	 lijnen	 kort	 te	 houden	 en	 de	 lokale	 stichting	 staat	 onder	 rechtstreekse	

controle	van	stichting	Child	Support	Indonesia.	De	lijnen	zijn	kort	en	het	bestuur	

van	CSI	heeft	100%	inzage	betreffende	alle	activiteiten	en	uitgaven	van	Yayasan	

Setara	Kita.		

	

Stichting	 Child	 Support	 Indonesia	werkt	 ook	 samen	met	 andere	 stichtingen	 en	

organisaties	in	Indonesië.		

	

In	Nederland	werkt	CSI	veel	met	vrijwilligers.	Deze	zijn	met	name	actief	tijdens	

het	 jaarlijkse	 fundraising	 evenement	 Pasar	 Toko	 Neba.	 Tijdens	 deze	 dag	 (en	

tijdens	 zowel	 de	 voorbereiding	 als	 de	 arbeidsintensieve	 periode	 direct	 na	 het	

evenement)	zijn	ruim	120	vrijwilligers	actief.		

	

CSI	werft	onder	andere	fondsen	via	de	verkoop	van	Indonesisch	handwerk	in	de	

winkel	Toko	Neba.	De	volledige	winst	van	alle	verkopen	in	de	winkel	gaat	naar	

de	kinderprojecten	van	stichting	Child	Support	Indonesia.	

	

STOP KINDHUWELIJKEN 

	

De	afgelopen	twee	jaar	stonden	in	het	teken	van	het	verminderen	van	het	aantal	

kindhuwelijken	in	Indonesië	in	het	algemeen	en	in	het	gebied	Klaten	(Java)	in	het	

bijzonder.	Het	project	had	 tot	doel	bij	de	bevolking	bewustwording	 te	 creëren,	

slachtoffers	op	 te	 vangen,	 lobbyen	om	wetten	 te	wijzigen	en	natuurlijk	om	het	



aantal	 kindhuwelijken	 in	 Indonesië	 terug	 te	 dringen.	 De	 Soroptimistenclub	 in	

Ede	heeft	voor	dit	project	een	inzamelingsactie	georganiseerd.		

	

Activiteiten:		

• lobby	 en	 overleg	 met	 lokale	 overheid	 betreffende	 kindhuwelijken	 en	

gesignaleerde	gevallen	van	(seksueel)geweld	en	misbruik	van	kinderen.		

• Seminar	over	het	voorkomen	van	kindhuwelijken		

• Seminar	“Stop	seksueel	geweld	tegen	kinderen	

• Training	“Voorkomen	van	kindhuwelijken	voor	stakeholders	

• Samenwerking	met	LPA	Klaten	omtrent	stoppen	van	geweld	en	misbruik	

van	kinderen	

• Training	omtrent	samenwerking	en	strategie	

• Actie	“Stop	bullying”		

• Voorlichting	op	diverse	scholen	

• Het	opnemen	van	extra	meisjes	in	de	risicogroep	in	het	sponsorplan	voor	

financiële	ondersteuning	van	hun	onderwijs	

• Het	inrichten	van	een	safe-house	voor	slachtoffers	

• Het	opzetten	van	een	24/7	hotline		

• Het	vastleggen	van	een	protocol	en	actieplan		

	

 

Scholingsprojecten  
	

	

	
	

Al	 jarenlang	 is	 het	 sponsorplan	 van	 stichting	 Child	 Support	 Indonesia	 het	

zwaartepunt	 van	de	projectuitvoeringen.	 Child	 Support	 Indonesia	 ziet	 scholing	



als	 het	 belangrijkste	middel	 om	 kansen	 te	 creëren	 voor	 kinderen	 en	 daarmee	

hun	kansen	op	een	betere	toekomst	te	vergroten.		

	

Scholing	 blijft	 een	 duur	 goed	 in	 Indonesië	 en	 is	 voor	 lang	 niet	 alle	 kinderen	

toegangkelijk.	 De	 overheid	 zet	 wel	 degelijk	 stappen,	 maar	 nog	 steeds	 kunnen	

miljoenen	kinderen	niet	naar	school	door	de	slechte	economische	situatie	van	de	

gezinnen.		

	

De	 overheidsscholen	 zijn	 gratis.	 Dat	 wil	 zeggen	 dat	 er	 geen	 maandelijkse	

schoolkosten	 meer	 worden	 gevraagd	 aan	 de	 kinderen.	 Echter,	 in	 de	 praktijk	

blijkt	 dat	 kinderen	 nog	 net	 zoveel	 moeten	 betalen	 voor	 het	 onderwijs	 als	

vroeger.	 In	 plaats	 van	 maandelijkse	 schoolkosten	 worden	 nu	 hoge	 bijdragen	

gevraagd	 voor	 bijvoorbeeld	 de	 uniformen,	 de	 schoolboeken,	 de	 (verplichte)	

extra-curriculaire	 lessen,	 examengelden	 en	 de	 vrijwillige	 bijdrage	 die	 in	 de	

praktijk	verre	van	vrijwillig	is.		

	

Particulier	scholen	kennen	nog	wel	maandelijkse	kosten,	maar	zijn	in	de	praktijk	

na	het	optellen	van	alle	kosten	en	gevraagde	bijdragen	in	veel	gevallen	zelfs	nog	

goedkoper	 dan	 de	 overheidsscholen.	 Daarnaast	 zijn	 er	 veel	 te	 weinig	

overheidsscholen	 en	 kennen	 de	 overheidsscholen	 strenge	 toelatingseisen	

waardoor	 veel	 kinderen	 gedwongen	 zijn	 om	 hun	 opleiding	 te	 volgen	 op	 de	

particuliere	onderwijsinstellingen.			

	

Child	Support	Indonesia	is	voor	dit	projectonderdeel	afhankelijk	van	particuliere	

donateurs.	Sponsor-ouders	in	Nederland	kunnen	voor	€10,--	per	maand	een	kind	

op	de	 lagere	school	een	kans	op	een	toekomst	bieden	en	voor	€	15,--	p/maand	

een	 beroepsopleiding	 financieren.	 De	 lijst	 met	 aanvragen	 voor	 het	 volgen	 van	

zowel	 lager	 onderwijs	 als	 lager	 middelbaar-	 en	 beroepsonderwijs	 groeit	 nog	

steeds.	 Helaas	 kunnen	 wij	 niet	 alle	 aanvragen	 honoreren.	 Als	 criteria	 voor	

opname	in	het	programma	hanteren	wij	de	twee	volgende	punten:	

• De	financiële	situatie	van	het	gezin.		

• De	motivatie	van	het	betreffende	kind.		

	

Er	wordt	 niet	 gekeken	 naar	 de	 eventuele	 schoolprestaties	 van	 de	 leerling.	Wij	

vinden	dat	ALLE	kinderen	recht	hebben	op	onderwijs,	ongeacht	hun	prestaties	

en/of	 capaciteiten.	Kinderen	die	 slechter	presteren	of,	 om	wat	 voor	 reden	dan	

ook,	 problemen	 ondervinden	 krijgen	 extra	 ondersteuning	 van	 onze	

maatschappelijk	werkers.		

	

Ook	in	2017	zijn	weer	honderden	kinderen	financieel	bijgestaan	wat	betreft	hun	

schoolkosten	 en	 de	 daarbij	 komende	 uitgaven	 zoals	 bijvoorbeeld	 kosten	 voor	

uniformen	en	schoolboeken.	Het	aantal	kinderen,	opgenomen	in	het	sponsorplan	

van	CSI	was	 in	2017	701	kinderen.	Hiervan	worden	368	kinderen	rechtstreeks	

gefinancierd	door	individuele	sponsor-ouders	in	Nederland.		

	

De	wachtlijsten	zijn	erg	lang.	Het	werven	van	meer	sponsor-ouders	blijkt	lastig,	

maar	blijft	een	belangrijk	aandachtspunt	in	2018.		

	

	



	

Bibliotheken  
	

	

In	 2004	 is	 gestart	met	 het	 opzetten	 van	 gratis	 bibliotheken.	Deze	 bibliotheken	

zijn	voor	ALLE	kinderen,	maar	zijn	natuurlijk	vooral	bedoelt	voor	kinderen	uit	de	

armere	gezinnen	in	de	regio.		

	

In	de	afgelopen	jaren	zijn	er	meerdere	bibliotheken	opgezet	waaronder:	

• Bibliotheek	in	de	kindergevangenis	op	het	eiland	Batam	

• Mobiele	bibliotheek	in	afgelegen	gebieden	op	de	hellingen	van	de	vulkaan	

Merapi	

• Bibliotheek	in	de	gevangenis	(volwassenen,	voorheen	werden	hier	ook	de	

kinderen	opgevangen)	op	Batam	

• Bibliotheek	in	het	community-center	in	Klaten,	Java	

• Bibliotheek	en	leerhuis	op	het	eiland	Batam.	

	

De	bibliotheken	in	de	beide	gevangenissen	staan	inmiddels	onder	

verantwoordelijkheid	van	de	gevangenis	directies.	De	mobiele	bibliotheek	wordt	

gecoördineerd	vanuit	het	community	center	in	Klaten.	Over	de	mobiele	

bibliotheek	en	de	bibliotheek	in	het	community-center	wordt	verderop	

toelichting	gegeven	in	het	verslag	over	het	community-center.	

	

	

Ook	 in	 2017	werd	 de	 bibliotheek	 en	 leerhuis	 op	Batam	weer	 druk	 bezocht.	 In	

2017	is	de	bibliotheek	verhuisd	naar	een	nieuwe	locatie.	De	huur	van	het	vorige	

huisje	waar	de	bibliotheek	gevestigd	was	werd	verhoogd.	Daarnaast	liep	ook	het	

aantal	 kinderen	 dat	 de	 bibliotheek	 bezocht	 iets	 terug	 door	 veranderende	



demografie.	Door	 het	wegvallen	 van	 een	 aantal	 fabrieken	 in	 de	 buurt	 zijn	 veel	

gezinnen	naar	elders	verhuisd.	Ook	waren	er	steeds	meer	jongere	kinderen	in	de	

wijk	waar	de	vorige	bibliotheek	gevestigd	was.	Op	de	huidige	locatie	wonen	erg	

veel	kleine	kinderen	en	de	het	gebied	wordt	met	name	bewoond	door	gezinnen	

uit	de	armste	lagen	van	de	bevolking.	Het	nieuwe	pand	is	gerenoveerd	en	mooi	

ingericht	en	de	animo	is	erg	groot.		

	

In	 de	 bibliotheek	 is	 natuurlijk	 een	

uitgebreide	 collectie	 boeken	 aanwezig	

en	kinderen	worden	actief	gestimuleerd	

tot	 lezen.	 Daarnaast	 wordt	 volop	

gebruik	 gemaakt	 van	 de	 aanwezige	

computers.	 Er	 worden	 cursussen	 en	

workshops	 gegeven	 en	 de	 kinderen	

krijgen	 waar	 nodig	 begeleiding	 bij	 hun	

huiswerk.	 Daarnaast	 worden	 wekelijks	

creatieve	activiteiten	georganiseerd.			

	

	

Gevangenisprojecten 
	

Sinds	 2004	 zijn	 we	 actief	 in	 de	

gevangenis	 op	 het	 eiland	 Batam.	 Twee	

maal	 per	 week	 bezoeken	 de	 sociaal	

werkers	 de	 kinder-gevangenis	 op	 het	

eiland.	 Door	 de	 jeugdige	 gevangenen	

verschillende	vaardigheden	aan	te	leren	

wordt	 de	 assimilatie	 met	 de	 lokale	

bevolking	 na	 vrijlating	 gestimuleerd	 en	

zijn	 zij	 beter	 voorbereid	 op	 hun	

terugkeer	naar	de	maatschappij.		

	

In	 de	 gevangenis	 verblijven	momenteel	

gemiddeld	 60	 kinderen.	 Sinds	 2017	

verblijven	de	minderjarigen	in	een	speciale	kindergevangenis.	Daarvoor	zaten	zij	

in	hetzelfde	complex	als	de	volwassenen.		

	

Gevangenisstraf	zou	een	laatste	middel	moeten	zijn	voor	jeugdige	delinquenten.	

Helaas	 is	 dit	 in	 Indonesië	 vaak	 niet	 het	 geval	 en	 door	 corruptie	 is	 het	

rechtssysteem	 verre	 van	 rechtvaardig.	 Hoewel	 een	 aantal	 jongens	 natuurlijk	

terecht	 gevangenisstraf	 krijgt	 zijn	 er	 ook	 veel	 kinderen	 die	 voor	 zeer	 kleine	

vergrijpen	 lange	 straffen	 krijgen.	 In	 de	 gevangenis	 zijn	 er	 nauwelijks	

mogelijkheden	 voor	 de	 kinderen	 om	 zich	 te	 ontwikkelen	 en	 wanneer	 er	 geen	

activiteiten	zijn	zitten	de	kinderen	op	cel.		

	

De	 sociaal	 werkers	 geven	 bezigheidstherapie,	 leesboeken	 en	 hulp	 bij	 het	

verwerken	van	 traumatische	ervaringen.	Ook	krijgen	zij,	waar	nodig,	medische	

zorg	 en	wordt	bemiddeld	wanneer	 er	bijvoorbeeld	problemen	 zijn	met	 andere	

gevangenen	of	de	bewakers.		



	

In	2018	zijn	wij	voornemens	een	kleine	drukkerij	voor	de	jongelui	in	te	richten	

zodat	 zij	 training	 krijgen	 in	 het	 drukken	 van	 kleding	 en	 belettering.	 Met	 deze	

opleiding	 hebben	 zij	 meer	 kansen	 een	 bedrijfje	 op	 te	 zetten	 na	 vrijlating	 en	

kunnen	 zij	 gedurende	 hun	 verblijf	 in	 de	 gevangenis	 iets	 bijverdienen	 om	

bijvoorbeeld	extra	hygienische	artikelen	en	gezonde	voeding	te	kopen.		

	

Het	team	van	Sweet	Drie*	hebben	er	voor	gezorgd	dat	via	individuele	sponsoring	

ruim	40	ballen	konden	worden	gedoneerd	zodat	de	sportactiviteiten	voortgang	

kunnen	 vinden.	 Ook	 zorgt	 Sweet	Drie	 voor	 gezonde	 voeding	 door	maandelijks	

vers	fruit	te	doneren	voor	de	kinderen.			

	

*Sweet	 Drie	 is	 een	 team	 van	 enthousiaste	 jongens	 die	 zich	 inzette	 voor	 de	

kinderen	 in	 Indonesië.	 In	 de	 afgelopen	 jaren	 hebben	 zij	 voetbalclinics	 en	

voorlichtingen	 gegeven	 in	 Klaten	 en	 op	 Batam	 en	 plannen	 voor	 een	 nieuw	

bezoek	worden	nu	gemaakt	voor	2019.	

 

 

Community Centre Klaten/Jogjakarta 
	

Sinds	de	aardbeving	in	Klaten	In	mei	

2006	zijn	wij	actief	in	de	toen	zwaar	

getroffen	 regio	 in	 en	 rond	 Klaten,	

Java.	 Na	 een	 tijdelijke	 bibliotheek	

hebben	 we	 	 een	 mooi	 community	

center	 neer	 kunnen	 zetten	 waar	 de	

hele	 lokale	 bevolking	 profijt	 van	

heeft.	In	het	community	center	is	een	

bibliotheek	 gevestigd	 waar	 de	

kinderen	 gratis	 gebruik	 van	 kunnen	

maken.	 Daarnaast	 krijgen	 de	

kinderen	muziek-	en	dans	onderricht	

en	 worden	 er	 tal	 van	 activiteiten	

georganiseerd	 om	 de	 kinderen	 extra	 vaardigheden	 aan	 te	 leren.	 Daarnaast	

worden	 er	 maandelijks	 voorlichtingen	 gegeven	 over	 tal	 van	 actuele	

onderwerpen	 zoals	 bijvoorbeeld	 pesten,	 teambuilding,	 kinderrechten	 en	

kindhuwelijken.		

	

Het	Community	Center	doet	ook	dienst	als	crisis-center	de	sociaal	werkers	zijn	

getraind	 om	 slachtoffers	 bij	 te	 staan	 van	 bijvoorbeeld	 (seksueel)geweld	 of	

trafficking	 en	 begeleiden	 regelmatig	 kinderen	 die	 bijvoorbeeld	 zwanger	 zijn	

geraakt	buiten	het	huwelijk,	 kinderen	die	dreigen	 te	worden	uitgehuwelijkt	 en	

kinderen	die	in	aanraking	zijn	gekomen	met	de	wet.		

	

In	Klaten	zitten	ook	ruim	80	kinderen	waarvan	hun	opleiding	gefinancierd	wordt	

door	deelname	aan	het	sponsorplan	van	de	stichting.		



 

Ziekenhuis Rumah Sakit Budi Kemuliaan  en nieuw ziekenhuis op Batam 
	

De	oprichters	van	Child	Support	Indonesia	zetten	zich	al	meer	dan	30	jaar	in	om	

de	medische	zorg	in	Indonesië	niet	alleen	beter,	maar	vooral	ook	beter	

toegankelijk	te	maken.		

	

In	 oktober	 1984	 werd	 de	 kleine	 kliniek	 “Budi	

Kemuliaan”	 opgericht	 voor	 (basis)	 medische	 zorg	

en	verloskunde.	Tien	 jaar	 later	kon,	met	veel	hulp	

vanuit	 Nederland,	 het	 ziekenhuis	 Budi	 Kemuliaan	

zijn	 deuren	 openen.	 Een	 ziekenhuis	 dat	 tot	 doel	

stelt	 ook	 de	 armste	 bevolking	 te	 voorzien	 van	

goede	medische	zorg.	 In	de	 jaren	daarna	werd	het	

ziekenhuis	 steeds	 verder	 uitgebreid	 en	

geprofessionaliseerd.	 Containers	 vol	 met	

(tweedehands)	 medische	 apparatuur	 zijn	 vanuit	 Nederland	 naar	 Batam	

gestuurd.	 En	 vele	medische-professionals	 vanuit	 Nederland	 hebben	 trainingen	

gegeven	aan	het	lokale	personeel.		

	

In	2017	kon	de	dialyseafdeling	uitbreiden	 tot	35	dialyseplekken	en	de	afdeling	

werd	 voorzien	 van	 een	 groot	 aantal	 nieuwe	 bedden,	 anesthesieapparatuur	 en	

operatie	 instrumentarium.	 Daarnaast	 werd	 de	 wasserij	 voorzien	 van	 nieuwe	

machines.	 Ook	 werd	 een	 nieuwe	 revalidatieafdeling	 ingericht	 met	 nieuwe	

fysiotechniek	 apparatuur.	Deze	 afdeling	 is	de	 eerste	 in	 zijn	 soort	 op	het	 eiland	

Batam.	

	

	

In	juni	2016	is	een	nieuw	ziekenhuis,	Rumah	Sakit	

Soedarsono-D.,	 officieel	 in	 gebruik	 genomen.	 Dit	

ziekenhuis	 is	 gevestigd	 in	 het	 industriegebied	 op	

het	eiland	Batam	en	voorziet	in	een	grote	behoefte	

door	 goede	 medische	 zorg	 te	 leveren	 aan	 de	

duizenden	 werknemers	 werkzaam	 in	 het	

industriegebied.	De	 inrichting	werd	ingezameld	 in	

Nederland	 en	 verzonden	 door	 Child	 Support	

Indonesia.		

	

	

Rumah	 Sakit	 Budi	 Kemuliaan	 kon	 de	 dialyseafdeling	 uitbreiden	 tot	 35	

dialyseplekken	 en	 werd	 voorzien	 van	 een	 groot	 aantal	 nieuwe	 bedden,	

anaesthesieapparatuur	 en	 operatieinstrumentarium.	De	wasserij	werd	 in	 2017	

voorzien	van	nieuwe	machines.	Er	werd	een	nieuwe	revalidatieafdeling	ingericht	

met	nieuwe	fysiotechniek	apparatuur.	De	afdeling	voorziet	in	een	grote	behoefte	

en	is	de	eerste	in	zijn	soort	op	het	eiland	Batam.	

	



 

Dialysekliniek “Rumah Sakit Khusus Ginjal Mrs. R.A.Habibie” 
	

	

	

Child	Support	 Indonesia	 zet	 zich	al	 vele	 jaren	 in	om	goede	zorg	 te	 leveren	aan	

patiënten	 die	 afhankelijk	 zijn	 van	 dialyse.	 Zowel	 in	 Bandung	 als	 op	 Batam	

ondersteunt	de	stichting	de	dialyse	kliniek	(Bandung)	en	afdelingen	(Batam).		

	

In	2016	is	een	nieuwe	uitbreiding	van	de	dialysekliniek	in	Bandung	officieel	door	

de	 voormalige	 President	 van	 Indonesië,	 B.J.	 Habibie,	 in	 gebruik	 genomen.	 De	

kliniek	 is	 een	 erkend	 opleidingsinstituut	 voor	 artsen,	 verpleegkundigen	 en	

technici	geworden.	Een	dialysetechnicus	uit	Nederland	nheeft	6	weken	training	

en	begeleiding	gegeven	in	Bandung	en	op	Batam.	Momenteel	zijn	er	100	dialyse	

plekken	 waar	 ook	 de	 armen	 uit	 de	 regio	 terecht	 kunnen	 voor	 hun	

levensreddende	dialyse.	De	kliniek	kreeg	 in	2017	de	complete	apparatuur	voor	

de	inrichting	van	een	polikliniek	urologie.		

 

Bloedbank Batam   

   
Het	 hebben	 van	 een	 goede	 bloedbank	 is	 natuurlijk	 van	 levensreddend	 belang.	

Goede	 collectie,	 juiste	 wijzen	 van	 testen	 op	 besmettingen,	 correcte	 opslag	 en	

distributie	zijn	van	 levensbelang.	Voorheen	was	de	bloedbank	gevestigd	 in	een	

klein	gebouwtje	midden	in	de	stad.	De	snel	toenemende	bevolkingsaantallen	op	

het	 eiland	 en	 de	 verouderde	 apparatuur	 en	 staat	 van	 het	 gebouw	brachten	 de	

noodzaak	voor	een	nieuwe,	gemoderniseerde	bloedbank.	Het	Indonesische	Rode	

Kruis,	 lokaal	 geleid	 door	 een	 van	 onze	 samenwerkingspartners,	 mevrouw	 Sri	



Soedarsono,	 heeft	 gezorgd	 voor	 een	 	 nieuw,	modern	 gebouw.	Met	 hulp	 vanuit	

Nederland	 door	 Sanquin	 Bloedvoorziening	 kon	 de	 hele	 inventaris	 en	 alle	

apparatuur	worden	vernieuwd	zodat	deze	weer	volledig	voldoet	aan	de	huidige,	

strenge,	 veiligheidseisen.	 	 Hiermee	 is	 de	 bloedvoorziening	 voor	 de	 ruim	 1.4	

miljoen	inwoners	van	het	eiland	verzekerd.		

	

	

Per	maand	worden	 2.000	 bloeddonaties	 klaargemaakt.	 In	 2017	 hebben	wij	 de	

bloedbank	 ondersteund	 door	 middel	 van	 het	 doneren	 van	 2	 extra	

trombocytenschudders,	18	bloodcollection-monitors	en	5	plasmaextractors.	Dit	

wederom	mogelijk	gemaakt	door	Sanquin.		

	

	

Sweet Drie - Bewegen, sport en Diabetes 
	

In	 vervolg	 op	 de	 	 voetbalclinic	 en	 voorlichting	

van	2016	heeft	het	team	van	Sweet	Drie	ruim	40	

extra	 voetballen	 gedoneerd	 voor	 je	 kinderen	 in	

de	 gevangenis.	 Hierdoor	 kunnen	 zij	 blijven	

sporten.	 Daarnaast	 doneert	 het	 team	

maandelijks	 vers	 fruit.	 De	 ondersteuning	 door	

jongens	 van	 (min	 of	 meer)	 hun	 eigen	 leeftijd	

vanuit	 Nederland	 doet	 de	 kinderen	 goed.	 De	

kinderen	 zijn	 erg	 enthousiast	 en	 hebben	 een	

beter	gevoel	van	eigenwaarde	gekregen.		

	

Er	 liggen	 plannen	 om	 in	 2019	weer	 voetbal-clinics	 en	 voorlichtingen	 te	 geven	

aan	de	kinderen	in	de	gevangenis.		



	

	

	

Communicatie  
	

In	2017	hebben	wij	 eenmaal	 een	nieuwsbrief	 verzonden	naar	3500	donateurs,	

vrienden	van	de	stichting	en	andere	geïnteresseerden.		

	

De	jaarlijkse	Pasar	Toko	Neba	in	augustus	trok	weer	een	groot	aantal	bezoekers,	

totaal	 ruim	 4500.	 Ede	 TV,	 radio	 Tokeh,	 tjampoer.nl	 en	 de	 lokale	 omroep	 Ede	

hebben	ruime	aandacht	gegeven	aan	de	Open	dag.										

	

In	 de	 lokale	 en	 regionale	 kranten	 is	 diverse	 malen	 aandacht	 gegeven	 aan	 de	

projecten	van	de	stichting.		

	

De	 stichting	 is	 ook	 actief	 op	 Facebook	 en	 Instragram.	 Het	 gebruik	 van	 sociale	

media	 is	 in	 de	 huidige	 tijd	 een	 belangrijk	 middel	 om	 donateurs	 en	

geïnteresseerden	op	de	hoogte	te	brengen	en	om	meer	donateurs	en	vrijwilligers	

te	werven.	De	berichtgeving		via	facebook	en	instragram	wordt	erg	gewaardeerd.		

	

 

Winkelactiviteiten en evenementen 
	

Al	meer	dan	20	jaar	worden	fondsen	geworven	door	middel	van	de	verkoop	van	

Indonesisch	 handwerk	 in	 de	 winkel	 Toko	 Neba.	 Daarnaast	 worden	 jaarlijks	

verschillende	 evenementen	 en	 verkoopdagen	 georganiseerd.	 De	 winkel	 is	 een	

goede	 plek	 om	 het	 publiek	 te	 informeren	 over	 het	 lot	 van	 de	 kinderen	 in	

Indonesië,	 de	 nood	 aldaar	 en	 de	 doelstellingen	 van	 Child	 Support	 Indonesia.	

Tevens	proberen	de	vrijwilligers	in	de	winkel	en	op	de	evenementen	de	mensen	

te	interesseren	om	deel	te	nemen	aan	het	sponsor-plan	en	ze	informeren	over	de	

verschillende	andere	projecten	van	de	stichting.	De	webverkopen	vertonen	een	

stijgende	lijn,	mede	dankzij	de	actieve	marketing	via	social	media	

	

In	 2017	 organiseerde	 CSI	 samen	 met	 Toko	 Neba	 de	 voorjaarsverkoopdagen,	

Kadootjesmarkt	in	December	(eind	November)	en	de	jaarlijkse	Pasar	Toko	Neba	

in	augustus.	
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