
Jaarverslag 2018

Yamaru Nederland

Inleiding

2018 was wederom een jaar van veranderingen en vol actie.
Broeder Han heeft in het loop van het jaar 2017 zijn activiteiten overgedragen aan de 
nieuwe leiding van Yamaru Indonesië. Die nemen hun verantwoordelijkheid zeer goed op. 
De communicatie tussen Yamaru Indonesië en Yamaru Nederland is zeer goed.
Het bestuur is ook dit jaar weer diverse malen bij elkaar geweest in Buitenplaats Nieuw 
Schoonoord in Voorhout. De bestuursleden wonen in alle windstreken van het land. Het zijn 
echte vrijwilligers die om niet en veelal thuis hun taken uitvoeren.
In maart heeft het bestuur zich tijdens een zogenoemde ‘heidag’ bezonnen op de taken en 
de toekomst van Yamaru Nederland. Een uitkomst was dat er gewerkt zou worden aan 
verjonging van het bestuur. In deze opzet is het bestuur door de komst van twee jonge 
dames direct geslaagd. De heer Gerard Brom heeft het bestuur verlaten en richt zich nu 
specifiek op zijn werkzaamheden bij Viae Vitae.

Broeder Han

Broeder Han Gerritse is in het voorjaar van 2018, na het succesvol overdragen van zijn 
taken in Indonesië, weer in het BNS in Voorhout komen wonen. Han vierde in april zijn 60-
jarig kloosterjubileum. Dit jubileum was de aanleiding voor een vriendendag voor de 
donateurs van Yamaru. Deze dag was tevens de aftrap voor de actie Sponsor een kind!
Broeder Han is inmiddels lid van het bestuur van Yamaru Nederland. Vanwege zijn 
ervaringen en netwerk in Indonesië is hij een waardevolle aanwinst voor het bestuur.

Medewerkers Yamaru Indonesië

Michelle Borsboom heeft jarenlang gewerkt in Indonesië en was betrokken bij de oprichting 
van Sayap Kasih. Na een aantal jaren op afstand te hebben gestaan is zij nu weer ten volle 
betrokken bij ‘haar’ kinderen daar. Zij bezoekt het kindertehuis twee/drie keer per 
jaar.Tijdens deze bezoeken werkt zij mee aan het vergroten van de deskundigheid van de 
begeleidsters. Zij adviseert het team en laat het kennis maken met inzichten die in 
Nederland al heel gebruikelijk zijn. Het niveau van zorg is in de afgelopen jaren omhoog 
geschoten. Door haar professionele ondersteuning zijn de verzorgsters beter in staat de 
kinderen elk naar hun eigen behoeftes te verzorgen. 
Michelle maakt van elke reis maakt een werkverslag dat beschikbaar wordt gesteld aan de 
leiding van Sayap Kasih in Indonesië en natuurlijk aan het bestuur van Yamaru Nederland. 
Donateurs kunnen het verslag terugvinden in de nieuwsbrieven en op de website.
Vanuit de broedercongregatie BTD is een nieuwe directie aangesteld voor Sayap Kasih. 
Deze heeft volledig de tijd zich te wijden aan het tehuis en is voortvarend van slag gegaan.



Donaties

Het adressenbestand van donateurs en sponsors van de Stichting Yamaru Nederland wordt 
continue opgeschoond en indien nodig aangevuld. Ons bestand van trouwe donateurs is op 
dit moment 241 leden. We zien wel dat er leden verdwijnen. Binnen het bestuur is er veel 
aandacht voor het werven van nieuwe donateurs. Dat is niet gemakkelijk.
Fondsenwerving onder de donateurs vindt vooral plaats door het versturen van 
Nieuwsbrieven aan alle ons bekende particulieren, instellingen en organisaties. Dit gebeurt 
vier keer per jaar. Voor een overzicht van al uw giften en onze uitgaven verwijzen wij u naar 
het financiële overzicht 2018 op de site. Alle middelen die binnenkomen worden vrijwel in z’n
geheel besteed aan de activiteiten van Yamaru in Indonesië. 
Dit jaar zijn er tijdens de kerstperiode verschillende acties geweest ten behoeve van de zeer 
noodzakelijke renovatie van Sayap Kasih Deze acties hebben een goed resultaat 
opgeleverd.

Sponsorkinderen

Nieuw dit jaar is de mogelijkheid een kind van Sayap Kasih te sponsoren voor een vast 
bedrag per maand. De sponsor krijgt geregeld informatie over het kind toegestuurd. Onder 
de noemer Geef om deze kinderen! Geef met uw hart! is hierover meer te lezen op de 
website

Sayap Kasih

Aan het eind van het jaar is er hard gewerkt aan de renovatie van Sayap Kasih. Aan het 
onderhoud was nooit eerder grootschalig aandacht besteed. Inmiddels is het dak vervangen,
het huis geschilderd en de tuin opgeknapt. De badkamer behoeft ook een grondige aanpak 
en hiervoor is tijdens de kerstactie geld ingezameld. Middels foto’s op de website en in de 
nieuwsbrieven houden wij u verder op de hoogte.

Voortgang bouw Sayap Kasih 2

Het bestuur van Yamaru Nederland richt zich in de komende tijd op de inrichting van de 
nieuwbouw van Sayap Kasih 2. Dat huis is bedoeld voor de jongvolwassenen die nu nog in 
het kindertehuis wonen. Langzaamaan wordt de groep, mede door de goede zorg, ouder en 
is er behoefte aan een nieuw onderkomen. De bevriende stichting Viae Vitae ondersteunt 
zowel financieel als met kennis het bestuur van Yamaru Indonesië met de bouw van het 
nieuwe huis op het terrein van het bestaande Sayap Kasih. Dit huis zal in 2019 gereed zijn.

Kippenboerderij

De kippenboerderij is inmiddels gerealiseerd. De eerste kippen doen wat ze moeten doen: 
eieren leggen. De verkoop van eieren en kippen is inzichtelijk geregeld en de opbrengst 
komt ten bate van Yamaru Indonesia. Op de site van Yamaru staan foto's van de 
kippenboerderij.



Website

De Website van Yamaru Nederland is wederom vernieuwd. De webmaster zorgt dat al het 
nieuws over de ontwikkelingen van Yamaru actueel is. Elk kwartaal ontvangen we van 
broeder Marianus, voorzitter van Yamaru Indonesië, een kroniek die na vertaald te zijn, op 
de site te zien is. Een bezoekje aan de website is echt de moeite waard! Soms wordt de 
kroniek ook gebruikt voor de nieuwsbrief die vier keer per jaar wordt toegestuurd aan 
donateurs.
Inmiddels is er ook een Youtubekanaal en een Facebookpagina actief.

Tot slot

De constante giftenstroom is steeds weer een enorme stimulans om als bestuur met dit werk
door te gaan. Uw hulp is voor de kinderen in Sulawesi een weldaad en zegen. Langs deze 
weg wil het bestuur van Yamaru Nederland u daar heel hartelijk voor danken.

De samenstelling van het bestuur in 2018 was als volgt:

Br. Th.A.M. Blokland csd, voorzitter 
Mw. B.H.W. Verhoef, secretaris, communicatie
Hr. J. Snatersen, penningmeester 
Mw. A. Lutz-Gerritse, lid, Webmaster 
Mw. M. Borsboom, lid, begeleiding team Sayap Kasih
Pr. drs. B.L.G.A. Kroese ocd, lid 
Br. J.J. Gerritse csd
Hr. J. Zandbergen, lid 
Mw. Ch. Bakker
Mw. E. Bakker
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