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Stichting Yamaru Nederland
1. Doel stichting Yamaru Nederland
Stichting Yamaru Nederland (Yamaru NL) is opgericht in 2003 en is een steunstichting van
Yamaru Indonesia. Deze stichting is opgericht in 1985 door Br. Han Gerritse csd, lid van de
broedercongregatie Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten (CSD), gevestigd in Voorhout.
Op 20 september 2001 is onder begeleiding en met ondersteuning van CSD in Indonesië een
nieuwe inlandse broedercongregatie gestart onder de naam Kongregasi Bruder Tujuh
Dukacita Santa Maria (BTD). De congregatie is gevestigd te Tomohon, Noord Sulawesi. Een
belangrijke taak van deze broedergemeenschap is uitvoering geven aan de doelstelling van
stichting Yamaru.
Het doel van de stichting is in het algemeen steun te verlenen aan activiteiten die tot doel
hebben de armste en minderbedeelde bevolkingsgroepen in Noord Sulawesi, Indonesië een
kans te geven op een betere toekomst in de meest ruime zin van het woord. Zij tracht dit
doel te bereiken door het geven van financiële steun aan de stichting Yamaru Indonesia.
(Statuten art. 2).
2. Visie
Yamaru NL acht het van belang dat elke mens, zeker de jongere, zich maximaal kan
ontplooien. Onrecht en armoede willen we bestrijden en elke mens heeft recht op sociaal,
gezond en economisch rechtvaardige omstandigheden. De stichting wil er aan bijdragen dat
elk mens in potentie de mogelijkheid heeft zich te ontwikkelen en verbeteren, ook al betreft
het kinderen met een lichamelijke en/of geestelijke beperking. Yamaru NL wil de armen en
rechtelozen, in het bijzonder de zwakkeren en meest bedreigden, zoals kinderen en jongeren
met ernstige beperkingen, financieel, materieel en immaterieel steunen, zodat een gelukkige
toekomst in het verschiet ligt.
3. Bereiken van de doelstellingen
Zoals de Statuten eveneens aangeven (art. 3) worden de financiën noodzakelijk om de
doelstelling te verwezenlijken gevormd door subsidies, giften en donaties. Daarnaast door wat
verkregen wordt door erfstellingen en legaten en wat op andere wijzen verkregen wordt.
4. Zorg voor de kinderen
Kern van Yamaru NL is het mede mogelijk maken dat kinderen en jongeren met ernstige
beperkingen adequaat worden opgevangen, verzorgd en begeleid.
Dit betekent voor Yamaru NL dat het bijdraagt aan en zich inzet voor:
a. aanvulling in de kosten voor onderhoud en exploitatie van kindertehuis Sayap Kasih in
Woloan, Sulawesi;
b. de kosten van vorming en begeleiding van verzorgend personeel;
c. begeleiding ter plaatse door Michelle Borsboom, lid bestuur Yamaru NL. Haar aandacht
richt zich op het welzijn van de kinderen/jong volwassenen, de vorming van het
verzorgend personeel, evaluatie van het zorgprogramma, advisering op het gebied van
adequate inrichting van het gebouw en zicht krijgen op en ondersteuning van de zorg aan
meervoudig beperkte kinderen en jongeren in de omgeving (huisbezoeken door personeel
van Sayap Kasih);
d. samenwerking met stichting Viae Vitae wat betreft het realiseren van Sayap Kasih 2 (zie
ook punt 6).
5. Overige sociale steun
Naast zorg en steun aan kinderen en jongeren met meervoudige beperkingen zet Yamaru
Indonesia zich ook in om op andere sociale terreinen te helpen. De komende jaren zal
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Yamaru NL daarom met medewerking van de donateurs zich ook richten op deze
doelstellingen:
a. Schoolgeld voor de basisschool-kinderen van minvermogende ouders. Deze kinderen
worden uitgenodigd om mee te werken in unit ‘Kapare’, waar gipsen beeldjes worden
geschilderd en worden verkocht. De opbrengst wordt benut ter aanvulling van het
schoolgeld. Vele honderden kerstgroepen zijn van hieruit over de wereld verspreid en we
hopen dat er nog talloze volgen.
b. Leerlingen in het secundaire onderwijs doen regelmatig een beroep op studiebeurzen; ook
in de komende jaren tracht Yamaru NL bij bepaalde stichtingen en fondsen gelden te
verwerven om deze jongeren een helpende hand te bieden.
c. Team Yamaru (leden van directie en medewerkers van Sayap Kasih) doet sinds kort aan
huisbezoeken in de omgeving. Veel huiselijke problemen blijven verborgen en
binnenshuis. Op deze wijze ontmoeten ze kinderen die om verscheidene redenen hulp
nodig hebben. Dit kan thuis gebeuren, soms is het beter in Sayap Kasih. Ook loopt dit
team Yamaru tijdens deze werkbezoeken tegen vormen van armoede en huiselijk geweld
aan. Door adviezen en materiële hulp wordt gewerkt aan oplossingen.
Yamaru NL wil dit belangrijke werk moreel, maar vooral financieel ondersteunen .
6. Behuizing
a. Sayap Kasih 1. Het tehuis voor meervoudig beperkte kinderen en jongvolwassenen in
Woloan is te klein geworden om aan de vraag te voldoen. De ouder wordende kinderen
vragen om een passende behuizing. Sinds plannen voor de bouw van een tehuis voor
oudere bewoners en nieuwkomers heet dit gebouw Sayap Kasih 1 (beschermende
vleugels). Het huis is onlangs volledig gerenoveerd. Yamaru NL wil er op toezien dat het
onderhoud op niveau blijft.
b. Sayap Kasih 2. De grond voor dit tehuis is in december 2019 aangekocht. De bouw van
het huis zelf gebeurt onder leiding van Viae Vitae. Yamaru NL zal zich inzetten voor
inrichting van het gebouw: meubilair, hulpmiddelen e.d.
c. Kantoor van Yamaru Indonesia. Ook dit gebouw is onlangs geheel gerenoveerd. Yamaru
NL wil toezicht houden op de staat van het gebouw om nieuw achterstallig onderhoud te
voorkomen.
7. Financiën
a. Yamaru NL heeft een trouwe groep donateurs. Het wil deze behouden en het aantal
vergroten. 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, trekken zij gul hun portemonnee.
b. 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.
c. 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. Bij de opzet
heeft Yamaru NL bijgedragen en indien nodig wordt financieel bijgesprongen, hoewel de
bedoeling is dat het geld oplevert om het werk van Yamaru Indonesia te steunen.
d. Ook in de toekomst organiseren we incidentele acties, zoals bijvoorbeeld met Kerst of
tijdens de Vastenactie, die bedoeld zijn om de bekendheid van Yamaru NL te vergroten,
nieuwe donateurs te werven en incidentele inkomsten te genereren.
e. 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.
8. PR
a. Het is van belang een aantrekkelijke website te hebben waarop mensen alle benodigde
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b.
c.

d.
e.
f.

informatie over Yamaru NL kunnen vinden. Het up to date houden van deze website is
van groot belang. Het is de bedoeling dat bestuursleden in de nabije toekomst de website
zelf gaan onderhouden.
Ook via Facebook trachten we steeds meer vrienden voor Yamaru activiteiten te
interesseren.
Periodiek ontvangt het bestuur een kroniek uit Indonesië. Br. Marianus, voorzitter
Yamaru Indonesia, schrijft daarin over het reilen en zeilen van met name Sayap Kasih in
de afgelopen 3, 4 maanden. Deze wordt na vertaald te zijn op de website geplaatst en per
post verzonden.
Het bestuur vindt het belangrijk om de donateurs door middel van nieuwsbrieven op de
hoogte te houden van het laatste nieuws uit Indonesië. Michelle Borsboom doet daarin
geregeld verslag van haar werkbezoeken.
Met name onze ambassadeur, Br. Han Gerritse csd, maar indien gewenst ook andere
bestuursleden, blijven de betekenis van Yamaru en de zorg voor meervoudig beperkte
kinderen toelichten bij speciale ontmoetingen, waartoe wordt uitgenodigd.
Als er aanleiding voor is of op aanvraag worden er speciale acties georganiseerd om meer
aandacht te krijgen voor het werk van Yamaru NL.
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