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JAARVERSLAG 2013

Algemeen
Sayap Kasih
Een van de hoogtepunten van dit jaar was het 10-jarig bestaan van de Stichting Yamaru 
Indonesië. Huize Sayap Kasih bestond 10 jaar. De voorzitter Br. Theo Blokland en de 
secretaris J.F.M. van der Zijden zijn naar Sulawesi afgereisd om de medewerkers van de 
stichting en de verzorgers van huize Sayap Kasih persoonlijk te feliciteren en geluk te 
wensen met hun zegenrijke werk Ook mochten wij uit naam van onze donateurs speciaal 
aangepaste speelwerktuigen voor de jonge bewoners van het huis aanbieden.  
Op de site van onze stichting is een reisverslag te lezen en zijn foto’s te zien. 

Ontmoetingsdag 18 augustus in Voorhout
Een ander hoogtepunt  was de ontmoetingsdag ter gelegenheid van het vierjaarlijkse 
bezoek van Broeder Han Gerritsen aan Nederland.  Alle donateurs zijn uitgenodigd  en 
waren in de gelegenheid elkaar en Broeder Han in Voorhout te ontmoeten.  Het is een 
gezellige en feestelijke ontmoeting geworden. Op vele manieren is op dit middag nog veel 
geld bijeengebracht voor de kinderen die in Sulawesi aan de zorg van de stichting zijn 
toevertrouwd.    
Op de site van onze stichting is zijn hiervan foto’s te zien.

Bestuursbijeenkomsten
De B.N.S., Buitenplaats Nieuw Schoonoord,  waar de broedercongregatie in Nederland  
haar domicilie heeft,  is de plaats van samenkomst. Het bestuur is officieel 4 maal bijeen 
geweest. 9 april, 9 juli, 22 oktober en 17 december.  

Donateursbestand 
Het adressenbestand van donateurs en sponsors van de Stichting Yamaru 
Nederland wordt continue geschoond en indien nodig aangevuld door Br. J.B.M ten Have te 
Voorhout. Ons bestand van trouwe donateurs is op dit moment 248 leden.

Website
De ontwikkeling van de website blijft steeds onderwerp van gesprek en verandering. Het 
vervolmaken en aanpassen aan de veranderende omstandigheden/ wensen en eisen blijft 
een continu  proces. De site is qua vormgeving aangepast.  Onze vernieuwde site is een 
bezoek meer dan waard. Met eigen ogen kunt u zien wat er in de actualiteit speelt en 
belangrijker hoe uw donatie besteed wordt. 

Fondsenwerving
Fondsenwerving onder de donateurs vindt plaats door de rondzending van Nieuwsbrieven 
aan alle ons bekende instellingen, organisaties en particulieren. Voor een overzicht van al 
uw giften en onze uitgaven verwijzen wij u naar het financiële overzicht 2013.

De fondsen en de besteding daarvan stond in 2013 in het teken van het aanbrengen van 
nieuwe projecten, het begeleiden van lopende projecten en het afronden van een aantal  
projecten.

Rolstoelen: Aantal:  3 of 4 soorten rolstoelen, totaal 20 stuks,
Kwaliteitseisen: er is in het bijzonder gekeken naar:  
o Kinderen moeten voldoende steun hebben.
o Moet het stoelmateriaal van kunststof, leer of stof zijn ?
o Is er een oplossing voor het vervoer? Hoe lang? Kosten?   
o Algemene universele aanpassingen aanbrengen
o Zijn de aangeboden materialen passend
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    bij de definitieve besluitvorming hebben we dankbaar gebruik kunnen 
    maken van de expertise van Michelle Borsboom, die jaren met deze 

 kinderen in Sulawesi gewerkt heeft. 

Til-liften: - Sayap Kasih I  (Wolowan)  2 til-liften.  Tot max. 125 kg.  - 220 volt
- Sayap Kasih II ( Paslaten)  3 til-liften   Tot max. 125 kg.  – 220 volt.  

Buitenspeelgoed:
- Het betreft:  1 draaimolen – 1 wip – 1 schommel.
- Speelgoed wordt ter plaatse gemaakt. 

Tuinbouw (0nderwijs)
- Er is een voorstel gedaan om een deskundige aan te stellen voor een 

periode van twee jaar. In die tijd moet een ontwikkelingsplan opgesteld 
worden en een aanzet gemaakt worden voor een deugdelijke exploitatie 
van de tuin-(bouwonderwijs). 

Voorstellen naar aanleiding van het bezoek voorjaar 2013 in Sulawesi. 

            1. Bijdragen in opleiding- en studiekosten. 
Deze persoon vertegenwoordigd meerwaarde voor de academie van 
fysiotherapie en studeert aan de Universiteit van Manado.  Hij gaat de 
financiën verzorgen en de studenten begeleiden. 
Kosten:  Rph 9,5 miljoen ca. € 800     

2. Inventarisvoorstel voor inrichting Sayap Kasih Paslaten.
We ontvangen graag een uitgewerkt voorstel voor de Inventaris. 

 3. Accreditatie van de academie voor fysiotherapie.
Aan het einde van 2013 moet er een accreditatie plaatsvinden. Als die er 
niet komt wordt de academie gesloten. Hiermee is een bedrag van Rph. 50 
miljoen  ca. € 5.000 gemoeid. Het bestuur besluit dit, in verband met het 
voortbestaan van de academie  mogelijk te maken. 

Als we terugkijken op dit jaar, is er dank zij uw giften en donaties weer veel mogelijk 
geweest. Twee bestuursleden hebben dit tijdens hun bezoek in het voorjaar met eigen 
ogen kunnen zien. Uw hulp is noodzakelijk en voor de kinderen een weldaad. 
Langs deze weg wil het bestuur van Yamaru Nederland u daar heel hartelijk voor danken.   

Bestuur
De samenstelling van het bestuur in 2013 is als volgt.
Br. Th.A.M. Blokland csd : voorzitter
Hr. J.F.M. van der Zijden : secretaris
Hr. J. Snatersen : penningmeester
Mw. B.H.W. Vertegaal- Verhoef : marketing & communicatie/PR 
Hr. drs. B.L.G.A. Kroese o.c.d. : lid
Mw. A. Lutz-Gerritse : lid
Hr. J. Zandbergen : lid

J.F.M. van der Zijden.
Secretaris. 

Goedheid in woorden wekt vertrouwen.
Goedheid bij het denken geeft diepte.
Goedheid bij het geven wekt liefde.

                                Lau tz'. 
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