
  

JAARVERSLAG 2015

Wie goed doet, goed ontmoet !
Dat klopt helaas niet altijd !

2015 was voor stichting Yamaru Nederland moeizaam. Aan het enthousiasme van de 
donateurs heeft het niet gelegen. De moeilijkheden met de douane in Indonesië zijn nog 
steeds niet opgelost. De bureaucratie aldaar is verlammend. Rolstoelen en tilliften staan 
maanden in Nederland klaar om verscheept te worden, omdat er geen zekerheid is dat alle 
formaliteiten helemaal in orde zijn. Als die zekerheid er eindelijk is, blijkt bij aankomst in 
Sulawesi dat er toch meer formulieren ingevuld moeten worden en een paar stempels 
ontbreken, waardoor het vrijgeven onmogelijk is…. Probeer dan maar eens kalm te blijven!  

Bestuursbijeenkomsten
De BNS, Buitenplaats Nieuw Schoonoord, waar de broedercongregatie in Nederland haar 
domicilie heeft, is de plaats van samenkomst. Het bestuur is officieel 4 maal bijeen geweest. 
4 februari, 22 april, 23 juni en 10 oktober. 

Donateursbestand 
Het adressenbestand van donateurs en sponsors van de Stichting Yamaru Nederland wordt 
continue geschoond en indien nodig aangevuld door Br. Jan ten Have te Voorhout. Ons 
bestand van trouwe donateurs is op dit moment 240 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 vooral plaats door 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 2015 op de site.
De fondsen en de besteding daarvan stond in 2015 in het teken van het ten uitvoer brengen 
van een aantal projecten. 

Rolstoelen & Tilliften - bijna ‘een Gebed zonder einde!’
Een paar berichten van Broeder Han met betrekking tot het vrij krijgen van de container met 
rolstoelen. Deze berichten geven een indruk van de problemen die spelen rond het vrijgeven
van de door u gedoneerde materialen. 

Vanmorgen sprak ik de bisschop van Manado: de vice-voorzitter van de provinciale staten 
kreeg in Bitung niets klaar en heeft het opnieuw in Jakarta geprobeerd. Ook daar geen 
succes. Zijn volgende stap is de Gouverneur in te schakelen. Hoop doet leven. 
Hartelijke groet. Han. 

Er valt weer iets nieuws te vertellen: Beste allemaal, Vóór de  kerst vierde ‘n familie de 
verjaardag van een van haar kinderen in Huize Sayap Kasih. Gisteren kreeg Br. Marianus 
(voorzitter Yamaru Ind.) van de vader een telefoontje:  "Is Yamaru eigenaar van Sayap 
Kasih? "Ja", was het antwoord. De vader zei: "Ik had het verband niet gelegd. Kom naar mij 
toe en ik zal jullie helpen de container los te krijgen".
Vanmorgen zijn we gegaan. De vader is hoofd van de sectie ‘Douane’ in Bitung en gaat over



al of niet vrijstelling van douaneverplichtingen. 75% van de documenten werden door hem 
als niet nodig bestempeld. Van de rest ontbrak een brief: Aanbeveling van Rijks Sociale 
zaken in Jakarta. We hebben bewijs dat ons verzoek bij dat ministerie is ingediend. Volgen 
de vader is het nu binnen een maand rond. Na afloop van het gesprek moest er een foto 
gemaakt worden als bewijs. Het bleek dat een collega uit Jakarta momenteel in Nederland 
studeert op kosten van de Nederlandse Regering. Hij heeft gezorgd dat de vader ons 
opbelde en hulp beloofde. Rest ons alleen nog om met senator Baramuli contact op te 
nemen die dan het antwoord op ons verzoek zal moeten krijgen. Is de aanbeveling in onze 
handen dan is de weg vrij voor vrijstelling.   

Een telefoontje van Mevr. Baramuli wees erop dat wij rechtstreeks bericht van het ministerie 
van Soc. zaken moeten ontvangen. De post zou het dus hebben laten afweten. Dat zou 
kunnen. Vandaag bericht dat het Ministerie van Soc. Zaken gevraagd heeft een nieuw 
verzoek in te dienen aangezien de vorige niet juist is. Morgen gaat de nieuwe brief op weg 
naar Jakarta. Neen, niet via de post. Tot verder nieuw nieuws. Broeder Han Gerritse.

Buitenspeelgoed:
Inmiddels zijn de speeltoestellen geïnstalleerd. De kinderen kunnen met behulp van hun 
verzorgers naar hartenlust spelen. Zij kunnen het niet zeggen. Hun blije gezichten spreken 
echter boekdelen. 

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 jong volwassenen, die ‘te oud’ zijn 
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 is 
in de maak. 
 
Als we terugkijken op 2015, is er dank zij uw giften, het volgende, nieuwe project tot 
ontwikkeling kunnen komen: het kippenproject. Het houden van kippen levert 
werkgelegenheid op, er worden eieren geproduceerd die verkocht kunnen worden, het levert 
voedsel wat op de plaatselijke markten verkocht kan worden, waardoor er geld binnenkomt, 
zodat deze gemeenschap zichzelf in stand kan houden.  

Uw constante giftenstroom is steeds weer een enorme stimulans om 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 kinderen uit Sulawesi kunnen u niet bedanken; dat doet het bestuur namens hen. 

Bestuur
De samenstelling van het bestuur in 2015 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 
Pr. drs. B.L.G.A. Kroese ocd 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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