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Inleiding
2019 was wederom een jaar waarin het bestuur van Yamaru NL zich van harte heeft 
ingezet voor de activiteiten van Yamaru Indonesia. Dit met de steun van 244 
donateurs en de sponsoren van 14 kinderen. Het bestuur is dit jaar drie keer 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. Lopende zaken die zich daartoe lenen worden 
dikwijls per mail afgehandeld. 
De bestuursleden hebben de taken onderling opnieuw verdeeld. Zo zal het onder 
andere mogelijk zijn dat het bestuur zelfstandig, zonder hulp van buiten, de website 
gaat onderhouden. Voor een actuele verdeling kunt u terecht op de website.

De communicatie tussen Yamaru Indonesia en Yamaru NL is zeer goed, zowel met 
voorzitter Br. Marianus als met directeur van Sayap Kasih Br. Bonaventura.

In februari is de Akfis St. Lukas definitief overgenomen door Universiteit de la Salle in
Manado. Dit betekent een gegarandeerde voortzetting van de opleiding fysiotherapie.
Hiermee komt er een einde aan deze financiële last ten koste van Yamaru Indonesia.

De Indonesische overheid heeft Sayap Kasih betiteld als een model tehuis. 
Gekoppeld aan deze zeer gewaardeerde erkenning is een extra financiële steun aan 
het tehuis.
2019 stond in het teken van een uitgebreide, hoognodige renovatie van Sayap Kasih.
Directeur Br. Bonaventura heeft samen met Michelle Borsboom geregelde 
huisbezoeken aan meervoudig beperkte kinderen en jongvolwassenen in de regio 
ingesteld. Hierbij werd de situatie thuis bekeken. Soms werden kinderen daarna in 
Sayap Kasih geplaatst, soms werd er een traject van ondersteuning thuis in gang 
gezet.

Zorg gericht op de bewoners van Sayap Kasih.
Ook in 2019 was de zorg van Yamaru NL allereerst op de zorg van de kinderen en 
jongvolwassenen van Sayap Kasih gericht.
Michelle Borsboom heeft het in het afgelopen jaar twee maal bezocht. Tijdens deze 
bezoeken werkte zij mee aan het vergroten van de deskundigheid van de 
begeleidsters. Zij adviseerde het team en liet het kennis maken met inzichten die in 
Nederland al heel gebruikelijk zijn. Tevens evalueerde zij met de verzorgsters het 
afgesproken zorgplan. 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 trachtte ook met verbeteringen in de inrichting van het tehuis de zorg voor 
de kinderen te verbeteren. Een voorbeeld: de door haar geadviseerde en door de 
donateurs van Yamaru NL geschonken tilliften zijn een aanmerkelijke verbetering. Ze
worden goed en veelvuldig gebruikt.

Het bestuur van Yamaru NL heeft geld beschikbaar gesteld om nieuwe ‘gewone’ 
rolstoelen aan te schaffen voor bewoners die uit hun oude, op maat gemaakte 
rolstoel zijn gegroeid. Deze zullen niet in Nederland worden gekocht, maar in 
Indonesie worden aangeschaft. Het is ook daar niet eenvoudig, zodat het 
toegezegde geld ook in 2020 hiervoor blijft gereserveerd.



Michelle maakte van elke reis een werkverslag dat beschikbaar werd 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.

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

Twee verzorgsters van Sayap Kasih zijn, op uitnodiging van Viae Vitae/de 
Prinsenstichting, op werkbezoek in Nederland geweest. Tjdens hun bezoek hebben 
ze ook kennisgemaakt met het bestuur van Yamaru NL. Michelle kende ze 
vanzelfsprekend al.

Br. Bona bezoekt geregeld samen met verzorgsters van Sayap Kasih en Michelle - 
als zij er is - meervoudig beperkte kinderen/jongvolwassenen in de regio. Dit kan 
ertoe leiden dat er een nieuwe bewoner in Sayap Kasih komt. Op dit moment is er 
geen ruimte meer voor nieuwe bewoners. De nood en de belangstelling voor opname
is groot. Het is van essentieel belang dat de bouw van Sayap Kasih 2 gerealiseerd 
wordt, mede door Viae Vitae. De benodigde grond is in december 2019 aangekocht.

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. In 2019 is het gebouw van Sayap Kasih 1 grondig gerenoveerd. Het dak is 
vervangen en in de badkamer kan nu gebruik gemaakt worden van een speciale 
douche brancard. Het is Yamaru NL er veel aan gelegen om het onderhoud aan 
gebouwen op peil te houden.

Sayap Kasih 2: De bouw van dit tehuis zal mede gerealiseerd worden door Viae 
Vitae. Yamaru NL heeft toegezegd zich te richten op de inrichting van het gebouw; 
het meubilair en nieuwe hulpmiddelen. De bouw van het nieuwe huis is behoorlijk 
vertraagd; inmiddels gaat het sparen voor de inrichting gewoon door.

Kantoor Yamaru Indonesia: vanuit hier worden veel zaken geregeld. Ook dit gebouw 
was hard toe aan een opknapbeurt. De benodigde renovatie heeft inmiddels 
plaatgevonden.

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 onlangs de renovatie van Sayap Kasih, hebben zij gul 
hun portemonnee getrokken.

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 drie schuren met kippen gevuld. Met de opbrengst van de
verkoop van eieren en kippen ondersteunt Yamaru Indonesia eigen projecten zoals 
Sayap Kasih.

Ook in 2019 zijn er incidentele acties geweest, rond Kerst of op verzoek van 
bijvoorbeeld een parochie.
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. 

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 244 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 vond vooral plaats door het versturen van 
Nieuwsbrieven aan alle ons bekende particulieren, instellingen en organisaties. Dit 
gebeurde vier keer per jaar. Voor een overzicht van al uw giften en onze uitgaven 
verwijzen wij u naar het financiële overzicht 2019 op de site. Alle middelen die 
binnenkomen werden vrijwel in z’n geheel besteed in de activiteiten van Yamaru in 
Indonesië. 

De Website van Yamaru Nederland is wederom vernieuwd. De webmaster zorgde 
dat al het nieuws over de ontwikkelingen van Yamaru actueel is. In 2019 is een 
transitieperiode van start gegaan, zodat bestuursleden in de toekomst zelf de 
website kunnen bijhouden

Ook via Facebook trachten we steeds meer vrienden voor Yamaru en haar 
activiteiten te interesseren.

Elk kwartaal ontvingen we van broeder Marianus, voorzitter van Yamaru Indonesia, 
een kroniek die na vertaald te zijn, op de site te zien is. Een bezoekje aan de website
– www.yamaru.nl – is echt de moeite waard! Soms werd de kroniek ook gebruikt voor
de nieuwsbrief die vier keer per jaar werd toegestuurd aan donateurs.
Inmiddels is er ook een Youtube kanaal en een Facebook pagina actief.

Tot slot
De contante 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. Langs deze weg wil het bestuur van Yamaru Nederland u daar heel 
hartelijk voor danken.

De samenstelling van het bestuur in 2019 is als volgt:
Br. Theo Blokland csd, voorzitter 
Bernadette Verhoef, secretaris
Jan Snatersen, penningmeester 
Annet Lutz-Gerritse, webmaster 
Michelle Borsboom, begeleiding team Sayap Kasih
Pr. Alfons Kroese ocd, adviseur
Br. Han Gerritse csd, ambassadeur
Jaap Zandbergen, lid 

http://www.yamaru.nl/


Chantal Bakker, PR
Emilie Bakker, PR
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