
Jaarverslag 2016

Inleiding

Het jaarverslag van 2016 laat een jaar zien waarop de ontwikkeling van Yamaru Indonesië 
een hele forse stap maakt. Er gebeurt daar heel veel en we zien ook dat de kansen die er zijn
ook daadwerkelijk worden aangegrepen. Het is ook een jaar waarin de frustratie over het 
niet bezorgen van de rolstoelen wordt opgelost. Dat is vooral voor de kinderen een heel 
bijzondere aangelegenheid. Zij brengen nagenoeg de gehele dag door in de rolstoel. Het 
comfort van de nieuwe rolstoelen voelen zij direct.
De rolstoelen zijn met deskundige begeleiding van Michelle Borsboom in elkaar gezet, 
afgesteld en in gebruik genomen.
De donateurs van Yamaru nl worden steeds ouder. Dat merken we ook omdat de lijst steeds
kleiner wordt. Yamaru Nl doet pogingen om nieuwe donateurs te werven. De bestaande 
donateurs wordt dan ook gevraagd om in hun kenniskring en familie te zoeken naar 
opvolging. De binnengekomen gelden worden direct besteed aan de kinderen in Sayap 
Kasih.
Samen met Viae Vitae wordt er werk gemaakt van het professionaliseren van de organisatie 
in Indonesië. Wat eens door Broeder Han werd opgezet als een huis om meervoudig 
gehandicapte kinderen een menswaardig bestaan te geven komt er nu ook aandacht voor 
de aanpak van de aandoening. Het opleiden van het personeel is een aandachtspunt.

Ter nagedachtenis

In het jaar 2016 zijn enkele markante donateurs overleden waar we bij willen stilstaan.
Mevr. Buchli is overleden. Van haar mochten we een legaat ontvangen van € 15.631,-. Dat 
bedrag komt natuurlijk in z’n geheel ten goede aan de kinderen in Sayap Kasih.
Op 26 oktober 2016 is in Badhoevedorp Yvonne Noordam-Weygers overleden. Zij is voor 
vele Yamaru-donateurs geen onbekende. Wat was een Yamaru ontmoetingsdag zonder 
loterij waar zij haar eigen werk voor beschikbaar stelde. Als zij zelf verhinderd was, zorgde 
ze voor een of meerdere familieleden die namens haar de honneurs waarnamen.
Yamaru is haar veel dank verschuldigd, niet alleen voor het geld die haar loterijen 
opbrachten, maar ook voor de sfeer die zij met zich meebracht. Dat tikje Indonesië was 
precies wat een ontmoetingsdag zo speciaal maakte.



Organisatie
De rol van Br. Han Gerritse in Indonesië is aan het veranderen. De leiding van het huis wordt
langzaam overgedragen aan Yamaru Indonesië met mensen uit Indonesië. Dat is ook altijd 
de bedoeling geweest. Dat het voor Br. Han niet gemakkelijk is om dat los te laten laat zich 
raden. Voorheen stuurde Br. Han een mail over een project en vroeg dan om ondersteuning.
Doordat Br. Han langzaam uit de organisatie weg gaat is het belangrijk dat de communicatie 
met Yamaru Indonesië op peil blijft. Ze kunnen (nog) niet zonder de steun van Yamaru NL.
In 2016 wordt een aanzet gegeven voor een betere aanpak van de beschikbare gelden. 
Yamaru Nederland wil zich inzetten voor de kinderen. Projecten worden gedocumenteerd 
en van een plan en begroting voorzien. Dat maakt het gemakkelijker. Daarnaast vragen we 
het bestuur om te communiceren over de voortgang van de projecten. Dat hebben we op 
de website al kunnen zien.

Akfis St. Lukas

Akfis is de opleiding fysiotherapie, direct verbonden aan Yamaru Indonesië. In 2016 zijn er 
besprekingen geweest om docenten van Akfis op te leiden in Nederland. In de diverse 
besprekingen werd duidelijk dat er vanuit de Hogeschool in Nederland geen middelen vrij 
gemaakt mogen worden om docenten op te leiden. Er zijn daarvoor geen subsidiekanalen te
vinden.
Het aantal studenten van Akfis is te laag om er een sluitende exploitatie van te maken. Het 
bestuur van Yamaru Indonesië beraadt zich op de te nemen stappen.

Kippenfarm

Yamaru Indonesië heeft het verzoek gedaan voor een bijdrage aan een kippenfarm. Het is 
een mogelijkheid tot extra steun aan Yamaru werken en het biedt werkgelegenheid. Buiten 
de bebouwde kom van het dorp Woloan is een ruimte ingericht om kippen te houden en 
eieren te verzamelen. Yamaru NL heeft toegezegd een deel van de rekening van de kosten 
te betalen. Dan kon het project doorgang vinden.

Samen sterk voor Sayap Kasih 2

Er is dringend behoefte aan uitbreiding van het kinderhuis in Indonesië. De zorg voor de 
kinderen heeft ertoe geleid dat ze ouder worden. Momenteel wonen de jongvolwassenen 
tussen de kinderen. Dat is niet wenselijk. Sayap Kasih 2 maakt het mogelijk dat 
jongvolwassenen daar verzorgd kunnen worden.
Er is een rapport gemaakt  ‘Samen Sterk voor Sayap Kasih 2’ n.a.v. het werkbezoek in 
oktober 2016 op verzoek van Stichting Viae Vitae van dhr Frans van Beugen, zelfstandig 
adviseur.
Dat rapport is ook aangeboden aan Yamaru Nederland. Het rapport maakt tevens duidelijk 
dat indien er wordt uitgebreid de organisatie en de financiën beter georganiseerd moeten 



worden. Dat vraagt nog veel werk dat ook met veel inzet van vrijwilligers uit Nederland 
wordt ondersteund.

Yamaru Nederland

In de diverse vergaderingen in het jaar 2016 is gesproken over de prioriteiten van Yamaru 
Nederland. We richten ons met name op het inzamelen van gelden die direct de zorg aan de
kinderen met meervoudige beperkingen tegemoet komen. Michele Borsboom die ook bij de
oprichting van het huis betrokken is geweest zorgt voor de communicatie over de diverse 
projecten die door Yamaru worden ondersteund. Zij is ook aanwezig bij alle 
bestuursvergaderingen en rapporteert over haar bezoeken. 

Ontmoetingsdag 2016

De ontmoetingsdag in april 2016 stond in het teken van de nieuwe leiding van Yamaru 
Indonesië. De nieuwe bestuurder dhr Erick Sumakud heeft kennis kunnen maken met het 
bestuur en alle deelnemers van de ontmoetingsdag. Het was gezellig en vele donateurs 
waren aanwezig.

Bestuur

Hans van der Zijden maakt kenbaar dat hij vanwege gezondheidsproblemen en de lange reis
die hij voor de vergadering moet maken wil stoppen als bestuurder. Yamaru Nederand 
bedankt Hans van harte voor zijn geweldige jarenlange inzet!
De samenstelling van het bestuur wordt;
Br. T. Blokland voorzitter
Dhr. G. Brom secretaris
Dhr J. Snatersen penningmeester
Mevr. A. Lutz lid
Mevr. B. Verhoef lid
Dhr A. Kroese lid
Dhr. J. Zandbergen lid
Michelle Borsboom adviseur
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