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Jaarverslag 2021 
Yamaru Nederland 
 
 
Inleiding 
2021 was wederom een jaar waarin het bestuur van Yamaru NL zich, ondanks de 
restricties vanwege het coronavirus, van harte heeft ingezet voor de activiteiten van 
Yamaru Indonesia. Dit met de steun van 233 donateurs en de sponsoren van 16 
kinderen.  
Het bestuur is dit jaar slechts drie keer digitaal bij elkaar geweest. De bestuursleden 
hebben veelal vanuit huis hun taken uitgevoerd. Lopende zaken die zich daartoe 
lenen konden per mail worden afgehandeld.  
2021 was ook het jaar dat we helaas afscheid hebben moeten nemen van twee 
bijzondere mensen. Op 9 januari overleed br. Han Gerritse ten gevolge van corona. 
Als oprichter van de Stiching Yamaru en medestichter van Sayap Kasih was hij sterk 
betrokken bij de zorg voor de meervoudig gehandicapte kinderen in Woloan.  Zijn 
heengaan is een groot gemis voor zowel de kinderen, hun verzorgers, zijn familie en 
zijn medebroeders in Sulawesi als voor Stichting Yamaru Nederland en alle mensen 
die zich daarbij betrokken voelen. 
Op 28 juli overleed na een kort ziekbed Riet Jansen-Lutz. Zij verzorgde de website 
van Yamaru NL Riet deed dit met hart en ziel, altijd snel en meestal met een tip hoe 
een en ander nog beter zou kunnen. We zullen haar, haar betrokkenheid en 
deskundigheid missen!  
Moge Han en Riet rusten in vrede! 
 
De communicatie tussen Yamaru Indonesia en Yamaru NL is zeer goed, zowel met 
voorzitter Br. Marianus als met directeur van Sayap Kasih br. Bonaventura. Juist in 
coronatijd van groot belang. 
 
Zorg gericht op de bewoners van Sayap Kasih. 
Ook in 2021 was de zorg van Yamaru NL allereerst op de zorg van de kinderen en 
jongvolwassenen van Sayap Kasih gericht. Het bestuur spreekt grote waardering uit 
voor de wijze waarop de verzorgers corona buiten de deur van Sayap Kasih hebben 
weten te houden. Geen sinecure en absoluut geen vanzefsprekendheid. 
Helaas kon Michelle Borsboom ook dit jaar vanwege alle coronabeperkingen het 
tehuis niet bezoeken. Wel stond zij in nauw mail-, app- en telefonisch contact met br. 
Bonaventura en Marianus. 
 
Het bestuur van Yamaru NL heeft in 2020 geld beschikbaar gesteld om nieuwe 
‘gewone’ rolstoelen aan te schaffen voor bewoners die uit hun oude, op maat 
gemaakte rolstoel zijn gegroeid. Deze zijn in 2021 in Indonesië zelf aangeschaft.  
 
Voor mensen die geïnteresseerd zijn in één, specifieke bewoner is de Actie 
sponsorkinderen opgezet. Donateurs kunnen aangeven in wie ze geïnteresseerd zijn. 
Er wordt een maandelijks donatiebedrag afgesproken. Michelle brengt deze 
donateurs geregeld op de hoogte van het wel en wee van het betreffende 
sponsorkind. Het afgesproken maandelijkse donatiebedrag (minimaal 5 euro) is wel 
bedoeld voor alle bewoners van Sayap Kasih. Onder de noemer ‘Geef om deze 
kinderen! Geef met uw hart!’ is hierover meer te lezen op de website 
 
Br. Bona bezoekt geregeld samen met een arts en verzorgsters van Sayap Kasih 
meervoudig beperkte kinderen/jongvolwassenen in de regio. Ter plaatse wordt 
bekeken waaraan deze kinderen en hun ouders behoefte hebben. Ook worden de 
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kinderen dan onderzocht en verzorgd. Deze bezoeken worden steeds intensiever. Dit 
kan ertoe leiden dat er een nieuwe bewoner in Sayap Kasih komt. Op dit moment is 
er nauwelijks ruimte meer voor nieuwe bewoners. De nood en de belangstelling voor 
opname is groot. De bouw van Sayap Kasih 2 zal uitkomst bieden. 
In de loop van het jaar is op het terrein van Sayap Kasih een kliniek voor 
fysiotherapie gebouwd en geopend. De aanwezige therapeuten verlenen zowel zorg 
voor de bewoners van Sayap Kasih als voor mensen in de regio. De kliniek is een 
welkome aanvulling wat betreft de zorg! 
 
Gebouwen 
De aandacht van Yamaru NL richtte zich op een aantal gebouwen: 
 
Sayap Kasih 1: Sinds over plannen voor de bouw van een nieuw gebouw voor 
oudere bewoners wordt gesproken is er sprake van Sayap Kasih 1 en Sayap Kasih 
2. Vooruitlopend op de bouw van Sayap Kasih 2 heeft Yamaru Nl. geld gedoneerd 
voor een grote verbouwing van de bestaande keuken en wasruimte. Beide faciliteiten 
zullen straks voor beide gebouwen gebruikt worden. 
 
Sayap Kasih 2: De bouw van dit tehuis wordt mede gerealiseerd door Viae Vitae. Op 
4 december heeft de bisschop van Manado feestelijk de eerste steen gelegd. De 
bouw was vanwege coronabeperkingen behoorlijk vertraagd. 
Yamaru NL heeft toegezegd zich te richten op de inrichting van het gebouw; het 
meubilair en nieuwe hulpmiddelen.  
 
Financiën 
Donateurs: Yamaru NL heeft een trouwe groep donateurs. Deze donateurs vormen 
een geregelde bron van inkomsten, voornamelijk nadat een nieuwsbrief is uitgegaan. 
Ook bij actuele zaken, zoals de verbouwing van de keuken en de wasruimte, trekken 
zij gul hun portemonnee. 
 
Sponsorkinderen: Donateurs worden uitgenodigd hun aandacht speciaal op één kind 
te richten door middel van de actie sponsorkinderen. Michelle Borsboom houdt deze 
donateurs geregeld op de hoogte van het wel en wee van deze kinderen in retour 
voor een maandelijkse donatie. 
 
Kippenfarm: Yamaru Indonesia heeft met hulp van Yamaru NL een kippenfarm 
gebouwd. Er zijn inmiddels meerdere schuren met kippen gevuld. Met de opbrengst 
van de verkoop van eieren en kippen ondersteunt Yamaru Indonesia eigen projecten 
zoals Sayap Kasih maar ook de meest recente uitbreiding van de farm. Hulp vanuit 
Nederland is hierbij niet meer nodig. 
 
Bezoeken aan Sayap Kasih: Yamaru NL denkt mee met Yamaru Indonesia hoe de 
bezoeken aldaar aan Sayap Kasih en haar bewoners in goede banen kan worden 
geleid. Deze bezoeken leveren vaak donaties in natura en cash op. Door de 
coronacrisis zijn er in 2021 veel minder bezoeken mogelijk geweest. 
 
PR 
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 233 leden. We zien wel dat, met name door 
overlijden, er leden verdwijnen.  
 
Fondsenwerving onder de donateurs vond vooral plaats door het versturen van 
Nieuwsbrieven aan alle ons bekende particulieren, instellingen en organisaties. Dit 
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gebeurde vier keer per jaar. Voor een overzicht van al uw giften en onze uitgaven 
verwijzen wij u naar het financiële overzicht 2021 op de site. Alle middelen die 
binnenkomen werden vrijwel in z’n geheel besteed aan de activiteiten van Yamaru in 
Indonesië.  
 
Na het overlijden van webmaster Riet Jansen-Lutz bleek het niet eenvoudig de 
website goed te onderhouden. Twee bestuursleden hebben deze taak op zich 
genomen. Om de toegang te vereenvoudigen moest daarvoor wel een en ander 
worden aangepast. Dit was helaas eind 2021 nog niet gelukt. Het bestuur vertrouwt 
erop dat in 2022 de website weer net zo actueel en aantrekkelijk is als voorheen. 
 
Facebook is steeds meer het middel om mensen met actuele berichten te 
interesseren voor en op de hoogte te houden van Yamaru en haar activiteiten. Een 
krachtig communicatiemiddel. 
 
Elk kwartaal ontvingen we van broeder Marianus, voorzitter van Yamaru Indonesia, 
een kroniek. Deze vormde in 2021 de basis voor de Nieuwsbrieven. Donateurs 
ontvingen deze periodiek per post of per mail. 
 
De kronieken zijn ook, na vertaald te zijn, op de site terug te vinden. Een bezoekje 
aan de website – www.yamaru.nl – is binnenkort echt de moeite waard!  
Inmiddels is er ook een Yamaru Youtube kanaal. 
 
Tot slot 
De constante giftenstroom was steeds weer een enorme stimulans om als bestuur 
met dit werk door te gaan. Uw hulp was voor de kinderen in Sulawesi een weldaad 
en zegen. Met dit geld zijn onder andere de keuken en de wasruimte verbouwd. 
Tevens is er bijgedragen aan scholing en natuurlijk wordt er flink gespaard voor de 
inrichting van Sayap Kasih 2 die in 2022 gereed zal komen. 
Langs deze weg wil het bestuur van Yamaru Nederland u heel hartelijk danken voor 
uw bijdrage. 
 
De samenstelling van het bestuur in 2021 was als volgt: 
 
Br. Theo Blokland csd, voorzitter  
Bernadette Verhoef, secretaris 
Jan Snatersen, penningmeester  
Annet Lutz-Gerritse, webmaster  
Michelle Borsboom, begeleiding team Sayap Kasih 
Jaap Zandbergen, lid  
Chantal Bakker, PR 
Emilie Bakker, PR 


