
Jaarverslag 2017

Yamaru Nederland

Inleiding

2017 was een jaar van veranderingen en actie. 
Hans van der Zijden heeft afscheid moeten nemen als secretaris van Yamaru Nederland. 
Dat is een enorm gemis voor de stichting. Hans heeft jarenlang het secretariaat 
bijgehouden. Voor elke vergadering kwam hij helemaal uit Zeeland om te notuleren. In 2017 
heeft het bestuur van zowel Viae Vitae als Yamaru Nederland afscheid van Hans genomen. 
Inmiddels is het gehele archief bij de nieuwe secretaris.
Het bestuur is ook dit jaar weer diverse malen 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 vanuit Meppel, Sneek, Hillegom, Hazerswoude en Leiderdorp 
naar Voorhout komen en veelal thuis hun taken uitvoeren.

Rolstoelen

De nieuwe rolstoelen blijken een enorm succes en mede door de zeer goede zorgen van 
Michelle Borsboom worden ze op de juiste wijze gebruikt. Michelle heeft met medewerking 
van Welzorg alle stoelen persoonlijk afgesteld op ieder kind afzonderlijk en ze heeft 
instructie over het onderhoud gegeven aan de verzorgsters. Daarnaast houdt ze in de gaten 
wat er aan reservemateriaal aangeschaft moet worden. Na het eerste bezoek van Michelle 
aan Sayap Kasih, twee jaar geleden, heeft het bestuur van Yamaru Nederland haar 
gevraagd om contactpersoon voor de zorg te worden met Indonesië. Sindsdien bezoekt ze 
het kindertehuis twee keer per jaar. Haar inbreng in de dagelijkse gang van zaken in Sayap 
Kasih wordt daar goed ontvangen. Van elke reis maakt ze een werkverslag dat beschikbaar 
wordt gesteld aan de leiding van Sayap Kasih in Indonesië en natuurlijk aan het bestuur van 
Yamaru Nederland. Donateurs kunnen het verslag terugvinden in de nieuwsbrief en op de 
website.

Broeder Han

Broeder Han heeft in de loop van het jaar zijn activiteiten overgedragen aan de nieuwe 
leiding van Yamaru Indonesië. Die nemen hun verantwoordelijkheid zeer goed op. De 
communicatie tussen Yamaru Indonesië en Yamaru Nederland is zeer goed. Inmiddels is 
ook bekend dat Broeder Han in het voorjaar van 2018, bij het bereiken van zijn 60 jarig 
kloosterjubileum, weer in Nederland komt wonen.

Donaties

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 220 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. We gaan onze 
huidige donateurs vragen om daaraan mee te helpen.
Fondsenwerving onder de donateurs vindt vooral plaats door het versturen van 
Nieuwsbrieven aan alle ons bekende particulieren, instellingen en organisaties. Dit gebeurt 
vier keer per jaar. Voor een overzicht van al uw giften en onze uitgaven verwijzen wij u naar 
het financiële overzicht 2017 op de site. Alle middelen die binnenkomen worden vrijwel in z’n
geheel besteed aan de activiteiten van Yamaru in Indonesië. 
Nieuw dit jaar was de speciale actie van Annet Lutz. Voordat ze op bezoek ging bij haar 
broer Han in Indonesië heeft ze een aantal bedrijven benaderd met de vraag of ze 
speelmateriaal voor de kinderen beschikbaar wilden stellen. Dat was een succes.

Overzicht donaties

Zie financieel jaarverslag

Kippenboerderij

De kippenboerderij is inmiddels gerealiseerd. De eerste kippen doen wat ze moeten doen: 
eieren leggen. De verkoop komt ten bate van Yamaru Indonesia. Op de site van Yamaru zijn
foto's van de kippenboerderij.

Medewerkers Yamaru Indonesië

Het feit dat Michelle Borsboom twee keer per jaar een aantal weken in Sayap Kasih verblijft, 
zorgt ervoor dat het niveau van zorg met sprongen omhoog schiet. Door haar professionele 
ondersteuning zijn de verzorgsters beter in staat de kinderen elk naar hun eigen behoeftes 
te verzorgen. Daardoor komt de zorg voor de kinderen op een hoger niveau. 
Zo hebben we in 2017 gemeend de personeelsleden een bonus toe te kennen voor hun 
enorme inzet voor de kinderen. Een klein bedrag naar gelang de tijd dat zij in dienst waren. 
De dames daar waren dan ook blij verrast er mee. 

Nieuwbouw Sayap Kasih

Het bestuur van Yamaru Nederland richt zich in de komende tijd op de inrichting van de  
nieuwbouw van Sayap Kasih 2. Dat huis is bedoeld voor de jongvolwassenen die nu nog in 
het kindertehuis wonen. Langzaamaan wordt de groep, mede door de goede zorg, ouder en 
is er behoefte aan een nieuw onderkomen. De bevriende stichting Viae Vitae ondersteunt 
zowel financieel als met kennis het bestuur van Yamaru Indonesië met de bouw van het 
nieuwe huis op het terrein van het bestaande Sayap Kasih.

Website

De Website van Yamaru Nederland is vernieuwd. De webmaster zorgt dat al het nieuws 
over de ontwikkelingen van Yamaru Indonesië goed te volgen is. Het is ook heel plezierig 
dat de nieuwe leiding daar zorgt voor leuke berichten op de site. Elk kwartaal ontvangen we 



een kroniek uit Indonesië, die na vertaald te zijn, op de site te zien is. Een bezoekje aan de 
website is echt de moeite waard!
Inmiddels is er ook een Youtubekanaal en een facebookpagina gestart waarop geregeld 
wordt gereageerd.

Communicatieplan

Het bestuur van Yamaru Nederland is voornemens om in 2018 een heidag te organiseren 
om zich te beraden over de toekomst. Inmiddels is er een communicatieplan in de maak. 
Kortom we zijn vast beraden om er een blijvende, bloeiende club van te maken zodat er 
voldoende middelen bij elkaar gehaald kunnen worden om de kinderen van Sayap Kasih 
optimaal te kunnen blijven verzorgen.

Bezoek van de voorzitter Theo Blokland aan Sayap Kasih

In december heeft Theo Blokland samen met Gerard Bakker (Viae Vitae) een werkbezoek 
gebracht aan Sayap Kasih. Zij hebben met eigen ogen kunnen waarnemen dat er voortgang
geboekt wordt. Daarnaast is indringend gesproken over het afstoten van de Academie voor 
Fysiotherapie St. Lukas. Jarenlang is er door Yamaru Indonesie een opleiding voor 
Fysiotherapie verzorgd. Momenteel zijn er te weinig studenten om financieel gezond te zijn. 
Bovendien worden de eisen die de overheid stelt aan het opleidingsniveau van de leraren 
steeds hoger. In 2017 is besloten om Akfis over te laten nemen door de R.K. Universiteit 
delaSalle in Manado. Alle aandacht kan dan weer op het kinderhuis en de uitbreiding 
daarvan gericht worden.

Tot slot

De constante giftenstroom is steeds weer een enorme stimulans om als bestuur 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. 

De samenstelling van het bestuur in 2017 was als volgt:
Br. Th.A.M. Blokland csd, voorzitter 
Hr. G.J.C.M. Brom, secretaris 
Hr. J. Snatersen, penningmeester 
Mw. B.H.W. Verhoef, marketing & communicatie/PR 
Pr. drs. B.L.G.A. Kroese ocd, lid 
Mw. A. Lutz-Gerritse, lid, Webmaster
Mw. M. Borsboom, lid, adviseur Indonesië
Hr. J. Zandbergen, lid 
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