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JAARVERSLAG 2014

Algemeen
De stichting Yamaru Nederland  heeft een lastig jaar achter de rug. 
Aan het enthousiasme van de donateurs heeft het niet gelegen.
Moeilijkheden met de douane in Indonesië was veelal de oorzaak.  De bureaucratie waar je mee te maken krijgt 
als je materiaal van Nederland naar Sulawesi wilt verschepen, is verlammend. Rolstoelen en tilliften staan 
maanden in Nederland klaar om verscheept te worden, maar een paar stempels ontbreken waardoor transport 
onmogelijk is. Kalm blijven is dan soms erg lastig !  

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 3 maal bijeen geweest. 14 april 8 juli en 9 sept.   

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 245 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 2014 op de site.

De fondsen en de besteding daarvan stond in 2014 in het teken van het ten uitvoer brengen van een aantal 
projecten. 

Rolstoelen & Bij de firma Welzorg is na een aantal oriënterende besprekingen de bestelling geplaatst voor de
Til-liften rolstoelen en de tilliften. 
  De kwaliteitseisen zijn grondig besproken alsmede het vervoer. 

Bij de definitieve besluitvorming hebben we dankbaar gebruik kunnen maken van de expertise van 
Michelle Borsboom, die jaren bij en met deze kinderen in Sulawesi gewerkt heeft
Michelle gaat de komende grote vakantie 2015 naar Sulawesi om een goede instructie te geven 
voor het gebruik van de nieuw aangeschafte Rolstoelen en tilliften. 

Buitenspeelgoed:
Een firma in Jakarta heeft de opdracht gekregen een paar buitenspeelwerktuigen te maken. Zodra 
deze geleverd zijn , plaatsen wij foto’s daarvan op de site. 

- Het betreft:  1 draaimolen, 1 wip en een schommel.
- Speelgoed wordt in de Regio gemaakt. 

0nderwijs: Dhr. Rene Tuinissen( Avans University of Applied Sciences School of Health Breda
heeft van 4 tm 8 maart 2014 een werkbezoek gebracht aan de Akademie voor Fysiotherapie St. 
Lukan in Tomohon Noord Sulawesi. Er wordt bestudeerd op de mogelijkheid op basis van 
uitwisseling stagiaires vice-versa elkaars opleiding te optimaliseren.  ( verslag van dit bezoek kunt 
u nalezen op de site.  



Inventarisvoorstel voor inrichting Sayap Kasih Paslaten.
De stichting Viae-Vitae( onze zusterorganisatie) is druk doende fondsen te werven voor de bouw 
van het huis Sayap Kasih II. Dit huis is voor volwassen geworden kinderen. Deze jong volwassenen
die “te oud” geworden om bij veel jongere leeftijdsgroep gelijktijdig verzorgd te worden. Onze 
stichting wil graag een deel van de inrichting voor zijn rekening nemen.  
Een goed voorstel daartoe hebben we nog niet ontvangen. . 

 
Als we terugkijken op 2014, is er dank zij uw giften en donaties heel veel mogelijk geweest. 
Ondanks alle strubbelingen was uw constante giftenstroom steeds een enorme stimulans 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.   

Bestuur
De samenstelling van het bestuur in 2014 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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