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Vele jaren hebben we intensief gewerkt aan kennis vergaren en delen, aan verbindingen 
leggen en samen sterk in de strijd staan waar het kinderen met een aangeboren handicap 
als schisis, hoorstoornis, orthopedisch probleem of oogaandoening betreft. De vele 
contacten die we opbouwden, de veldpartners waar we ons aan verbonden in de periode 
2011-2015 bleken van grote waarde. In 2015 kunnen we de samenwerking met een aantal 
ziekenhuizen en Indonesische artsen daaraan toevoegen. Stichting Kolewa krijgt meer en 
meer een gezicht op Bali en de NTT-eilanden en dat werpt haar vruchten af. Met name in 
het Sanglah Ziekenhuis in Denpasar is ons team “kind-aan-huis”. Ook ons werkterrein 
verbreedde, brandwonden, spina-bifida en KNO-problemen werden behandeld met een 
operatie. Patiënten en begeleiders verbleven in ons nieuwe onderkomen “Rumah Bicara”, 
het tijdelijke opvang-huis voor ouder en kind. 
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  2015 
OUTREACH MET DE 
MEDICAR OP BALI 

LEVERDE VEEL 
HULPVRAGEN OP

ORTHOPEDISCH 
SPREEKUUR OP HET 
EILAND FLORES MET 
DR. DEWI CHANDRA

PATIENTJE MET SPINA 
BIFIDA VEILIG THUIS 

NA OPERATIE

DAT DUWTJE IN DE GOEDE RICHTING …
                                            WE GEVEN HET MET LIEFDE
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Raadhuisstraat 110, 2406 AH Alphen aan den Rijn. 

Correspondentieadres: 

Stichting Kolewa p/a Clara Waardenburg, secretaris,  

Prof. L. Fuchslaan 1c, 3571 HC Utrecht, Nederland 

Contact: 

www.kolewa.com  email: info@kolewa.com 

Telefoonnummers: 

+31639198387 Clara Waardenburg (Nederland) 

+6281237059714 Syta Plantinga (Indonesia) 

***************************** 

Bank & Fiscaal 
Bankrelatie Nederland: ABNAMRO 

NL79ABNA0980910668 

Bankrelatie Indonesië: MANDIRI 

BIC: BMRIIDJA  acc: 145-00-1042164-8 accountholder: 
Plantinga Sytske 

Fiscaal nummer: ANBI 40586 

KvKh: 28114958 

******************************************* 
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Stichting Kolewa, 
voor een toekomst 
met een glimlach 

     

Inhoudsopgave: 

- Bestuur & 
samenwerkingsvormen 

- Medische hulpvragen 
op de NTT eilanden 

- Rumah Bicara, onze 
nieuwe locatie op Bali 

- Outreach op Bali  

- Fondsenwerving in 
Nederland en Indonesië 

- Vrĳwilligers & studenten 

- Bezoek uit Nederland 

- Website & Media 

- Financieel verslag 
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1) Bestuur & Samenwerkingsvormen: 

Samenstelling bestuur: !  

In 2015 namen we afscheid van bestuurslid Tonny van der Putten. Bij het bereiken van de 
pensioengerechtigde leeftijd was het haar wens meer tijd vrij te maken voor 
kleinkinderen en hobby’s. Haar plaats werd op dezelfde bestuursvergadering in februari 
ingenomen door Manon Brugman. In het dagelijks leven is Brugman beleidsmedewerker 
jeugdzaken van de gemeente Gouda. Zij is met haar know-how een uitstekende aanvulling 
op de kennis binnen het bestuur.  

!   !    

Het bestuur thans bestaande uit Syta Plantinga (voorzitter), Clara Waardenburg 
(secretaris), Andre Hemmelder (penningmeester) Angela de Witte (Algemeen bestuurslid 
& PR) en Manon Brugman (algemeen bestuurslid & PR) vergadert jaarlijks minimaal 
twee keer voltallig. Daarnaast zijn er de bijeenkomsten van het Dagelijks Bestuur op de 
momenten dat men dat nodig acht en vindt verder overleg via de telefoon, mail of Skype 
plaats. Met name de dames binnen het bestuur vormen de commissie „contact studenten 
& vrijwilligers” en voeren de gesprekken met hen, die hulp gaan verlenen op de projecten 
in Indonesië. Naast beleidsvorming, fondsenwerving en het geven van voorlichting over 
de werkzaamheden van de stichting, stellen alle bestuursleden zich ten doel de voortgang 
van de projecten in Indonesië nauwkeurig te volgen en de vinger aan de pols te houden. 

!  
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Samenwerkingsverbanden: 

Lumina & Yayasan Corti: Gevestigd in Denpasar, onder leiding van de heren 
Nico Liem en Augustu Hendrik, runt men zowel een professioneel hoortest-centrum, een 
school voor dove en slechthorende kinderen, als een stichting voor sociale activiteiten in 
de provincie. Medio 2015 kozen wij voor een samenwerkingsverband met betrekking tot 
het testen van onze kinderen met een hoorstoornis. Met deze beslissing namen wij 
afscheid van Harmony Hearing Centre en Yayasan Swara Swari. De professionaliteit en 
de mogelijkheden met het oog op logopedie en begeleiding van de aangeschafte 
hoorapparaten deed ons deze beslissing nemen. Een goede keuze! 

Yayasan Senyum: Een flink deel van onze 
activiteiten in Indonesië concentreert zich op schisis-
kinderen. Voor deze kinderen zijn wij in 2013 een 
partnership met de Indonesische Smile Foundation 
aangegaan en kunnen we gebruik maken van het Smile 
House om patiënten tijdens de behandelperiode te 
huisvesten. In 2015 werd deze samenwerking officieel 
samengevat in een zogenaamde MOU (memorandum of 

understanding). Dit jaar mochten maar liefst bijna 100 kinderen zich er veilig en goed 
verzorgd weten. Ons Kolewa-team verzorgde op dinsdag en donderdag logopedie en  
kregen volop de ruimte om de kinderen creatief bezig te houden. 

John Fawcett Foundation: Blij zijn wij met de verstevigde contacten met deze 
Balinese stichting betreffende oogproblemen als cataract, ooginfecties etc. Op 
doeltreffende wijze worden patiënten behandeld en geopereerd op het terrein van de 
stichting in Sanur. In 2015 maakten wij vanuit onze „outreach”-activiteiten veelvuldig 
gebruik van de expertise van het JFF-team en weten ons gesteund daar waar nodig. 
Daarnaast was er een fantastische samenwerking voor patiënt Ingky, die vanwege zijn 
brandwonden in Australië behandeld moest worden. 

Stepping Stones: Marianne Oomen, fysiotherapeute, staat aan het hoofd van deze 
stichting in het noorden van Bali. Hun deskundigheid ligt op het gebied van revalidatie en 
orthopedische hulpmiddelen. Sinds 2015 werken we samen waar het kinderen met een 
orthopedisch probleem betreft. Kolewa biedt omgekeerd hun patiënten huisvesting en 
begeleiding in Denpasar tijdens de periode rondom de operatie. Daarnaast nemen zij deel 
aan het Kolewa-project “operatie-op-locatie” op het eiland Flores. 

!         !  
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Solemen Foundation: Kinderen en volwassenen met een geestelijke en/of 
lichamelijke handicap worden professioneel begeleid door deze organisatie. Stichting 
Kolewa verwijst regelmatig patiënten door en kan een beroep doen op hulpmiddelen 
indien er tijdens de outreach blijkt dat een kind dit ad hoc nodig heeft voor zijn/haar 
mobiliteit. Met name Sarah Chapman sluit zich met enige regelmatig bij ons aan om 
gezamenlijk families te bezoeken in Karangasem. Omgekeerd nemen wij kinderen met 
een hoorstoornis, schisis of orthopedisch probleem van hen over. 

Yayasan Sedasa Sunar: Met deze Balinese veldpartner bezoeken wij vier maal 
per jaar de arme gebieden op Bali. Samen met een groot team van artsen, 
verpleegkundigen, apothekers etc. ondersteunen we de gratis consultatie en behandeling 
ter plaatse, wonen we seminars bij en is er sprake van kennisoverdracht op het gebied van 
logopedie. Deze outreach vindt altijd plaats in een schoolgebouw van de overheid. 
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Tijdens de sociale activiteiten in de provincie gaan we traditioneel gekleed, ontmoeten we 
Hindu-priesters en andere autoriteiten en nemen we van de gelegenheid gebruik ons 
veldwerk onder de aandacht te brengen. Ons team houdt daarnaast de schoolkinderen 
creatief bezig tijdens het wachten op de artsen.
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2) Medische hulpvragen op de NTT-eilanden: Schisis, Craniofacial 
deformatie, orthopedische afwijkingen, hydrocephalus, 
brandwonden en Spina Bifida.   

Scouten op Timor, Rote , Sumba , Flores, Sumbawa: 

In 2015 was onze doelstelling, naast een zo groot mogelijk aantal kinderen geboren met 
schisis, ook kinderen met andere hulpvragen,  transport naar en operatie op Bali te 
bieden. Een aantal craniofacial aandoeningen konden met advies van dr. Flapper uit 
Australië in Denpasar worden geholpen. Voor Kadek Nuriata was het zelfs nodig 
“overseas” te gaan . In Adelaide werd hij liefdevol opgevangen door de Indonesische 
gemeenschap en geopereerd aan zijn verminkte gezicht als gevolg van mislukte operaties 
in een streekziekenhuis op Bali. Ingky Rudianto Noel verbleef zes weken in Perth, o.a. bij 
een Nederlands gastgezin  voor een ingrijpende operatie-cyclus en fysiotherapie. Zijn 
brandwonden maakten hem voorheen een “levende-dode”.   

In 2015 voegden we Sumbawa aan ons werkgebied toe. Een arm eiland met nauwelijks 
medische mogelijkheden. Ikshan is een van de kinderen die ondergebracht werd bij 
Kolewa in verband met ernstige brandwonden aan zijn been. 
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New Timber Asia 
Thanks so much for your support to 
Monica, Silfentor and Natanael. 

During the first 6 months in 
2015 Kolewa Foundation was 

able to bring more than 50 
Children to Denpasar Bali for 

Surgery and treatment. Thanks 
to sponsors like you we gave 
kids a smile, confidence and 

opportunities for a bright 
future. Thanks again and 

spread the news! 

http://www.kolewa.com


WWW.KOLEWA.COM STICHTING KOLEWA JAARVERSLAG 2015

Op alle eilanden hebben we Indonesiers die zich inzetten voor stichting Kolewa: onze 
scouts. Dankzij deze freelance medewerkers kunnen wij efficiënter te werk gaan en 
verloopt de communicatie vlotter. Het afgelopen jaar benoemden we mejuffrouw Noni en 
de heer Nicksone als contactpersonen voor Timor, terwijl Carlos van Harapan project 
Sumbawa voor ons oren en ogen open houdt op zijn eiland.                                                     

 

Scouten: hoe gaan we te werk… 

Iedere patiënt wordt bezocht om een goede indruk van de thuissituatie te krijgen en het 
traject in alle rust aan de ouders en overige betrokkenen uit te leggen. Ook moeten we ons 
vergewissen van de aanwezigheid van de juiste (reis)papieren, geboorteakte, 
identiteitsbewijs en BPJS Kesehatan (ziekenfonds). Met het oog op de kosten reizen we 
meestal met een groep van vier tot acht patiënten en twee begeleiders. Ieder kind dient te 
worden vergezeld door een ouder, bij voorkeur de moeder omdat er voorlichting over 
voeding en nazorg wordt gegeven tijdens het verblijf en logopedie. Moeders kunnen dat 
beter voortzetten als ze weer terug in hun eigen omgeving zijn.  Alle patiënten moeten 
zich een dag voor vertrek melden. Pas als we de groep compleet hebben worden de 
vliegtickets geboekt. Normaliter reizen we na een verblijf van  twee tot drie dagen op een 
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Anggie,  

Sumba
Nusrani Putu,  

Bali

Frans Sooai,  

Rote

Noni Febri 

Timor, Kupang

Ferdi Jelalu  

Flores

Imelda 

Flores 

Carlos 

Sumbawa

Nicksone 

Timor, Kupang
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eiland met de groep per vliegtuig naar Denpasar. In alle havens en airports staan 
chauffeurs standaard op ons te wachten om zo efficiënt mogelijk te kunnen reizen.  's-
Avonds laat wordt de groep vervolgens ondergebracht in het Smile House van Yayasan 
Senyum (schisis) of in “Rumah Bicara” (overige) van Stichting Kolewa in de wijk Sanglah 
in Denpasar. Afhankelijk van de aandoening varieert een verblijf van 3 weken tot 6 
maanden.  
 

Uniform reizen & 
werken: 

Logopedie & voorlichting aan schisis-
kinderen en hun ouders: 

In 2015 heeft een uitgebreid team van Nederlanders 
en Indonesiers gewerkt aan de perfectionering van 
ons voorlichtingsboek. Onder leiding van 
vrijwilligers Laura van Elteren en Maurice 
Varkevisser werden onderwerpen als gezonde 
voeding en hygiene toegevoegd.  Dit boekje wordt 
inmiddels aan iedere patiënt, samen met 
oefenmaterialen in een Kolewa-tasje aangeboden. 
In de weken op Bali wordt druk geoefend en een basis gelegd voor een betere spraak, 
voeding en gebitsverzorging. Tijdens de familie-bijkomsten wordt een en ander herhaald.  
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De kinderen reizen 
duidelijk herkenbaar, hetgeen voordelen biedt 
bij het inchecken, de groep bijeen houden en de 

uitleg aan belangstellenden. Zij krijgen een polo en cap van de stichting en 
vinden dit souvenir aan hun heftige & spannende periode van operatie en 
herstel, bijzonder leuk.  Ze dragen de polo’s met plezier. Ook tijdens de 
logopedie-les in het Smile House en  op de family-gathering verschijnen ze 
in “hun” Kolewa-shirt!  Inmiddels draagt ook het Kolewa-team uniforme 
kleding.

http://www.kolewa.com
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Family-gathering 

Op de eilanden Bali en Flores organiseerden we het jaarlijkse familie-weekend voor ex-
patiënten, Kinderen en ouders namen deel aan oefeningen en spelletjes in het kader van 

logopedie. Een zeer geslaagd 
evenement, waarbij het 
ondersteunende lesmateriaal mee naar 
huis werd gegeven. (boekje, 
blaaspennen, rietjes & balletjes en 
ander leerzaam speelgoed). 
Veldpartner Yayasan Senyum werd 
uitgenodigd, immers goed voorbeeld 
doet goed volgen. Ieder op ons eigen 
vakgebied gaven we waardevolle 
antwoorden op de vragen van de 
ouders. Een verpleegkundige was 

aanwezig voor een nacontrole van het gehemelte. Op Bali werd de nieuwe editie van het 
voorlichtingsboek gepresenteerd en overhandigd aan de heer Nieman, vertegenwoordiger 
van sponsor Rotary Club Nusa Dua. 

                                      

 Samenvattend: 

In 2015 werden wederom een groot aantal hulpvragen beantwoord op 
het gebied van schisis, brandwonden, spina bifida. In totaal werden 
120 patiënten geopereerd. Samen met tenminste een familielid reisden 
zij, onder begeleiding van Stichting Kolewa, naar Denpasar (Bali) en 
na een succesvolle behandeling weer naar huis.  

Drie patiënten reisden door naar Australië voor een ingrijpende 
operatie. 
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Bali Rote Timor Sumba Sumbawa Flores
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3) Rumah Bicara, onze nieuwe locatie op Bali & logopedie. 

In februari 2015 werd definitief besloten geen gebruik meer te maken van het huis waarin 
veldpartner Yayasan Swara Swari gehuisvest was, maar een eigen gebouw te betrekken. 
Hierdoor hebben we nu de mogelijkheden al onze activiteiten te coördineren vanuit een 
centrale plaats.  Rumha Bicara is multi-functioneel gebleken. Naast logopedie lessen 
voorbereiden, ontvangen we er o.a.  onze bezoekers en sponsoren en beleggen we er onze 
vergaderingen. De Kolewa thuisbasis  is gevestigd aan de Jalan Pulau Sebatik 14 in de 
wijk Sanglah, het medisch centrum van Bali. 

Multifunctioneel: 

Na het opknappen van het pand biedt de locatie nu tevens plaats aan 
maximaal 5 patiënten en hun begeleider. Kinderen met 
orthopedische problemen, spina bifida, waterhoofd of brandwonden 
verblijven bij ons tijdens hun behandel-periode. In oktober konden 
wij dankzij een mooie donatie de keukens in het gebouw 
professionaliseren ter bevordering van hygiene en werkruimte, 
alsmede stapelbedden, koelkast en vrieskist aanschaffen.  

Het  vaste Indonesische team: Dessy, Uttari en Ana. 

Sinds 2015 mogen we ons prijzen met een enthousiast, sociaal en hardwerkend team. 
Drie dames zijn dagelijks aanwezig in Rumah Bicara. Zij runnen het opvanghuis, 
begeleiden patiënten naar het ziekenhuis, geven spraaklessen in het Smile House en op 
locatie en gaan mee op outreach. Inmiddels zijn alle drie, na een proeftijd van drie 
maanden, in vaste dienst. Zij ontvangen een maandelijks salaris ad 3.000.000 idr per 
maand (210 euro),  variabele onkostenvergoeding ad circa 20 euro en werken gemiddeld 
45 uur per week. 
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Na de ceremoniële opening van Rumah Bicara waren er meer bijzondere momenten die gevierd 
werden zoals Koningsdag en Kerstmis. 

In Karangasem werd in 2015 een logopedie-groep gestart voor kinderen met een 
hoorstoornis. Na testen en het aanmeten van hoorapparaten wordt er nu twee-wekelijks 
les gegeven op locatie.  De groep bestaat variërend uit 15 tot 20 kinderen. We hanteren 
hierbij een combinatie van spraakles en gebarentaal aanleren. We worden bijgestaan door 
veldpartners Lumina en Yayasan Corti. De vooruitgang is, ondanks het beperkte aantal 
lesuren, aanzienlijk.  

De kinderen komen zichtbaar uit hun isolement, terwijl de ouders begeleid worden in het 
acceptatieproces en gestimuleerd worden om mee te doen met het leren communiceren 
binnen het gezin met een slechthorend kind. 

Vrijwilligers Laura en Maurice gaven samen met het Kolewa team vorm aan de logopedie op locatie. Juf 
Marianne van Campen van OBS de Krullevaar uit Nieuwegein woonde een les bij. 
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Familygathering: Voor de slechthorende kinderen en hun ouders was er het 
jaarlijkse familie-weekend op Puri Bendesa in Ungasan, Bali. In samenwerking met 
veldpartner Lumina werd voor de ouders een seminar gegeven, terwijl de kinderen onder 
leiding van ons Kolewa team mochten knutselen. Vrijwilligers Menno, Freek, Laura en 
Maurice uit Nederland waren bij zowel de voorbereidingen als de uitvoering zeer actief. 
Naast spelen werd er uiteraard  veelvuldig les gegeven.  

Logopedie & gebarentaal 
gaan samen bij Kolewa.  
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4) Outreach op Bali. 

Outreach i.s.m. Yayasan Sedasa Sunar. 

Maximaal vier keer per jaar verzamelt zich een grote groep artsen, co-assistenten, 
verpleegkundigen en vrijwilligers voor het houden van een gratis spreekuur in de armste 
gebieden van Bali. Voor deze gelegenheid wordt op zondag een schoolgebouw ingericht 
als polikliniek, met per lokaal een specialisme.  In 2015 sloot ook Stichting Kolewa 
wederom aan en ondersteunde de overkoepelende organisatie Sedasa Sunar met een 
financiële bijdrage en hield tijdens deze dagen de kinderen bezig met sport en spel. 
Indonesische artsen en veldpartners verzorgen de medische invulling op deze dag. Een 
van de sociale activiteiten vond op een heel bijzonder plek plaats: de Besakih Tempel. 
Extra aandacht was er voor de conditie van het gehoor  van de medewerkers van de 
tempel. In verband met de constante aanwezigheid van gamelan muziek werd een ieder 
een hoortest afgenomen, een onderzoek naar de schadelijkheid van harde klanken. 
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Outreach met de Medicar van Stichting Kolewa. 

Sinds september 2014 is de stichting in het bezit van een Ford Ranger 4x4wheel drive met 
tal van aanpassingen voor patiënten vervoer. De 
auto wordt ingezet voor het scouten van kinderen 
met diverse aandoeningen als schisis, hoorstoornis, 
slechtziendheid of klompvoeten. Dit alles in de arme 
en moeilijk te bereiken gebieden rondom de bergen 
van Bali. (Mount Agung, Besakih Tempel etc). 
Lokale bedrijven en serviceclubs adverteren  tegen 
vergoeding op de wagen om ons “op de weg” te 
houden 

De Medicar rijdt wekelijks in het straatbeeld van 
Bali. Het Kolewa-team bezoekt dorpen in de wijde omgeving om de problemen te 
inventariseren. Ons team wordt hierin bijgestaan door lokale contacten en dorpshoofden, 
alsmede de veldpartners. In het vervolgtraject, na het uitstippelen van de juiste 
behandeling, zorgt stichting Kolewa voor transport en begeleiding naar ziekenhuizen en 
instanties. Indien nodig verblijven patiënten tijdens in ons opvangtehuis Rumah Bicara. 
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Operatie op locatie & orthopedisch spreekuur: 

In 2015 werden concrete stappen gezet qua organisatie richting mogelijk opereren op 
locatie op de eilanden Flores en Rote. 

Rote: Het goede nieuws is dat de renovatie van het ziekenhuis in Ba’a van start is gegaan. 
In 2016 zullen een aantal nieuwe artsen aan de slag gaan, waaronder een algemeen 
chirurg. Dit is voor ons een van de voorwaarden voor opereren op locatie in verband met 
de nazorg. De stap die we daarnaast dit jaar konden zetten was een training op Bali van 
oogarts Miranda Therik. Zij volgde een opfris-cursus gericht op cataract operaties bij 
veldpartner John Fawcett in Sanur. Deze werd gegeven door een gerenommeerde 
oogchirurg uit Australië.  De rest van het jaar heeft dr. Miranda de nieuw opgedane 
kennis reeds in praktijk gebracht op Rote. 

Flores: Met een volledig team, bestaande uit dr. Dewi Chandra (orthopedisch chirurg), 
assistente Ana (Kolewa) en twee afgevaardigden van veldpartner Stepping Stones reisden 
we in november af naar Cancar op Flores. Met behulp van fysiotherapeut Ferdi Jelalu 
werden op het terrein van stichting Saint Damian circa 30 patiënten gezien en 
beoordeeld.  Een aantal hiervan zal in 2016 door dr. Chandra op locatie geopereerd 
kunnen worden. Andere patiënten zullen twee bij twee naar Bali gehaald worden voor een 
meer langdurige ingreep en verblijven in het opvanghuis van Stichting Kolewa.  
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5) Fondsenwerving in Nederland en op Bali: 

Samenwerking met BIS, Bureau voor Internationale Samenwerking. 

Sinds een aantal jaren werken we voor een deel van de fondsenwerving samen met BIS. 
De contacten met Martine Stoppelenburg en de bestuursleden Clara Waardenburg en 
Syta Plantinga verlopen deels via skype en mail, deels persoonlijk. Aan de hand van het 
beleidsplan worden de projecten die in aanmerking komen voor een aanvraag bij 
Nederlandse fondsen beschreven in een duidelijk projectplan. Dit wordt de fondsen 
aangeboden, samen met het jaarverslag en een concrete financiële hulpvraag. In 2015 
werd het beoogde bedrag nagenoeg behaald. 

Project Namaste    

Project Namaste is het particuliere initiatief van Bram en Rinnie de Groot uit Franeker. 
Vele jaren zetten zij zich  al in voor de schisis-kinderen binnen onze stichting. Door 
middel van het geven van lezingen, de verkoop van Indonesische producten op markten, 
een fraaie eigen website www.projectnamaste.nl  wisten zij in 2015 het enorme bedrag 
van ruim  22.500 euro te vergaren.  Een extra donatie kwam dit jaar  via het Krystteam 
binnen, een vriendengroep uit Friesland die in 2014 een grote kerst actie organiseerden 
en de opbrengst ad 22.500 euro daarvan begin dit jaar doneerde! Eens per jaar komt het 
echtpaar naar Bali om samen met de vrijwilligers daar de projecten te bezoeken. 
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Hulpgoederen uit Nederland:  

Zeer regelmatig ontvangen we vanuit Nederland lesmaterialen, knuffels, speelgoed en 
kleding. Bezoekers uit Indonesië ondersteunen ons af en toe met rijst en andere 
levensmiddelen ten behoeve van de patiënten die in het Kolewa opvanghuis logeren.  Van 
het Sophia Kinderziekenhuis uit Rotterdam ontvingen we een dermatome (te gebruiken 
voor huidtransplantaties) voor onze komende “operatie-op-locatie”-projecten. Openbare 
basisschool de Krullevaar maakte “beterschap-kaarten, vlaggenlijnen en handpoppen met 
hun leerlingen. Juffrouw Marianne kwam deze in december persoonlijk langs brengen. 

Kleding, rijst, zeep, olie etc etc, regelmatig komen bezoekers ons verrassen in Denpasar. 
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Een kleine greep uit de vele particuliere initiatieven:  

*Openbare Basisschool de Krullevaar 
organiseerde een sponsorloop met een 
opbrengst van 2960 euro. 

*Het echtpaar Schellekens draaide met kerst 
de garderobe in een discotheek met een 
opbrengst van 300 euro 

*In Katwijk collecteerde de diaconie voor 
stichting Kolewa: 600 euro. 

*Harold & Ria van de Beeten wierven 
voldoende fondsen voor helpen van twee schisis-kinderen uit Flores middels een 
storting van 1000 euro.  

* Jeanette Hinten verkocht haar schilderijen en doneerde 350 euro voor de nieuwe 
huisvesting van Baby Wayan en zijn ouders in Karangasem  

* De grootvader van vrijwilliger Laura van Elteren vierde zijn verjaardag zonder 
kadootjes maar riep zijn vele vrienden op een donatie aan stichting Kolewa over te 
maken. Men gaf hier goed gehoor aan!  

* Indonesische gemeenschap in Noorwegen doneerde 100 USD. 

* De Ichtusschool in Baambrugge collecteerde  twee maal voor de logopedie-lessen voor 
ten behoeve van slechthorende kinderen op Bali hetgeen 650 euro in totaal opbracht. 

* Sander en Naomie Peekstok vierden hun verjaardag samen en brachten 300 euro 
bijeen. 

* Stagiaires Emma Vermeulen en Elisa de Jong keerden terug naar Nederland en gaven 
een lezing bij de Rotary in Deventer: opbrengst 1500 euro 

* Onderneemster Susan van der Schoot uit Alphen aan den Rijn betaalde de factuur voor 
een oplage van het jaarverslag 2014 

* De vriendengroep Kumpulan, vertegenwoordigd door Ed Monteiro, doneerde 500 euro 
voor de operatie van Revino uit Sumba. 

* In Zoetermeer werd gemasseerd voor het goede doel tijdens de spirituele beurs. door 
Elementaire massage. Een gift van 122,50 euro werd aan ons overgemaakt. 

* Jimmy van Vliet opende tijdens Pasenen Pinksteren zijn snackbar “Happy Snack”  en 
doneerde de omzet aan Stichting Kolewa. Donatie: ruim 2250 euro 
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 Fondsenwerving op Bali: 

Red Carpet Champagne Bar Seminyak: Het gehele team draagt onze stichting een 
warm hart toe. Tweemaal per jaar mogen we een donatie ontvangen van circa 
25.000.000 idr. Aan het einde van 2015 vertelden onze teamleden tijdens de personeel-
training hoe het geld jaarlijks besteed wordt. 

 Ana en Dessy presenteren Kolewa tijdens de personeelstraining in de Red Carpet Champagne Bar. 

Een andere partij op Bali is de Rotary Nusa Dua & Rotary Seminyak. Zij deden 
beide een bijdrage ten behoeve van de Medicar. Net als Dare2wear en Digital Photo 
Graphics 

BaliTeambuildingCompany eigenaar Martin Hubbeling maakt met regelmaat een 
ondersteuning in de exploitatie-kosten van het opvanghuis over, ons team besteedt dit 
aan voedsel, elektriciteit,  schoonmaakartikelen en medicatie voor de patiënten. 

NewTimberAsia was de sponsor van Angel uit Timor, een meisje met Spina Bifida en 
klompvoetjes. Angel en haar oma verbleven in 2015 drie maanden bij Kolewa, ze 
onderging twee operaties. (Angel in het ziekenhuis en samen met oma bij Kolewa) 
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6) Studenten & vrijwilligers.  

In  januari 2015 namen we afscheid van Emma en Elisa , studentes logopedie aan de 
Hanze Hogeschool in Groningen. Hun plaats werd overgenomen door Maurice 
Varkevisser en Laura van Elteren. Twee onderwijskrachten die bewust kozen voor 
een jaar vrijwilligerswerk op Bali. Naast algemene ondersteuning en het verwerven van 
een flink aantal donaties, legden zij zich toe op het voorbereiden van de logopedie-lessen 
en uitbreiding van het informatieboekje. Onderwerpen als gezonde voeding, persoonlijke 
verzorging en bewuster worden van de directe omgeving m.b.t. afval werden in de nieuwe 
editie opgenomen. In december liepen hun werkzaamheden ten einde en werd tijdens de 
kerstviering afscheid genomen. Het idee van Kolewa’s wall of fame is eveneens afkomstig 
van hen en zal in 2016 worden voortgezet. 

Jet Waardenburg kwam voor drie maanden naar Indonesië. Zij ging o.a. naar Sumba 
en begeleidde een aantal schisis-kinderen naar Bali voor hun operatie. Ook bezocht zij het 
weeshuis aldaar, waar ze hulpgoederen en voeding bracht. Op Bali assisteerde zij o.a. bij 
de schoonmaak en inrichting van onze nieuwe locatie en notuleerde tijdens de team-
vergadering. Later werd dit laatste overgenomen door Chadney Wassmer. 
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!
NORVAL!SINCLAIR!

3"years"old"from"Kupang"

Spina&bifida&

Norval"Sinclair"Merlando"is"a"boy"who"was"

born"on"22"August"2012"in"Atambua."He"was"

born"with"a"small"lump"on"his"back,"but"

when"he"grew"up,"it"was"geDng"bigger."His"

parents"went"to"the"hospital"in"Kupang"when"

he"was"2"years"old,"but"there"was"no"doctor"

who"could"help"him."They"advised"the"

parents"to"go"to"Jakarta"or"Bali,"but"the"

parents"didn’t"have"the"money"to"go"there."

Luckily"Noni"and"Nicksone"(our"scouts"in"

Kupang)"found"Norval"and"took"his"data.""

On"13"August"2015"we"

brought"Norval"to"Rumah"Bicara"SebaOk."When"he"arrived"he"

was"really"shy,"but"the"longer"he"was"here,"the"more"relax"he"

was."Together"with"Patric"and"Irles"he"was"one"of"the"‘three"

brothers’."The"diagnose"for"him"was"Meningocele/Spina"

Bifida."He"needed"a"meningocele"repair."That’s"a"surgery"to"

repair"birth"defects"of"the"spine"and"spinal"membranes."Easy"

said,"they"need"to"close"the"opening"in"the"back"

On"8"September"2015"he"got"a"successful"surgery"and"

aYer"a"couple"checkZups"in"hospital"the"doctor"said"he"

can"go"home."The"parents"of"Norval"are"very"happy"

and"thankful"to"Kolewa"FoundaOon"for"giving"Norval"a"

be\er"future."
 

"

KOLEWALL!OF!FAME!!
!

DEWI!YUNRI!LETE!
5"years"old"from"Rote!!

Severe!burning!wounds!on!her!arm/body!

Dewi"is"a"young"girl"that"was"found"by"our"scout"Frans"
from"Rote."She"was"born"on"21"December"2009"in"
Serubeba."Her"arm"had"grown"to"her"body"as"a"result"of"
severe"burning"wounds."When"she"was"1"year"old,"she"
just"started"walking"and"pulled"a"hot"pan"filled"with"
cooking"oil"over"her"body"and"arm."Due"to"the"lack"of"
medical"care/treatment,"her"arm"got"aHached"to"her"
body."When"she"grew"older,"she"wasn’t"able"to"use"her"
arm"normal."We"brought"her"to"Rumah"Bicara"SebaKk"on"
25"June"2015."

"

During"her"stay"here,"we"teached"her"a"lot"of"English,"
gave"her"medicine"to"get"rid"of"the"worms"in"her"
stomach"and"made"sure"she"was"having"a"good"Kme"
with"us."Just"like"most"paKents,"she"was"very"shy"at"
first,"but"the"longer"she"was"here,"the"more"it"felt"like"
home.""

"
She"got"her"surgery"on"29"July"

2015"and"they"detached"her"arm"from"her"body."AOer"a"
couple"of"days"in"hospital"she"came"back"to"Rumah"
Bicara"SebaKk."Some"weeks"later"she"was"able"to"use"her"
arm"in"a"normal"way"again."She"was"so"happy"and"
thankful!"We"will"always"remember"her"precious"smile!"

KOLEWALL!OF!FAME!!
!

PUTU!SAGITA!
24#years#old#from#Singaraja,#Bali#
Leg$needed$to$be$amputated$

Hi!#My#name#is#Putu#Sagita.#I#was#born#on#
10#August#1990.#On#12#June#2012#I#had#an#
accident#which#broke#my#leH#leg.#That#day#I#
got#surgery,#but#I#sJll#felt#very#hopeless,#
angry#and#painful.#In#that#period#I#lost#my#
job,#my#girlfriend#and#it#felt#like#I#had#no#
future#anymore.#I#couldn’t#use#my#leg#and#
was#siNng#all#day#in#front#of#my#house.#
#

My#hope#for#a#beOer#life#came#back#when#I#met#someone#
from#Stepping#Stones#Bali.#They#took#care#of#me#and#
together#with#Kolewa#FoundaJon#they#were#trying#to#find#
a#soluJon#for#my#problem.#On#17#April#2015#I#arrived#in#
Rumah#Bicara#SebaJk#together#with#my#mother#and#
stayed#there#for#some#months.##

#
On#23#July#2015#I#finally#got#the#surgery#in#Sanglah#
hospital#and#my#leg#was#amputated.#AHer#recovering#in#
hospital#and#Rumah#Bicara#SebaJk#I#went#to#Puspadi#and#
they#will#help#me#to#get#an#arJficial#leg#and#make#sure#I#
can#walk#again.#Thank#you#so#much#Kolewa#FoundaJon#
for#everything#that#you’ve#done#for#me.#My#hopelessness#
have#changed#to#dreams#of#a#bright#future!#

KOLEWALL!OF!FAME!!
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7) Bezoek uit Nederland: 

In combinatie met een vakantie op Bali, weten veel Nederlanders stichting Kolewa te 
vinden. We ontwikkelden een speciaal voorlichtingsprogramma langs onze projecten op 
het eiland. We beginnen met een kennismaking in het Kolewa opvanghuis en een 
rondleiding door onze Indonesische medewerkers. Daarna kan men mee boodschappen 
doen op de traditionele markt en een bezoek  brengen aan de sloppenwijken van 
Denpasar voor een outreach activiteit. Onze schisis patiënten worden  veelal verrast met 
kleding en speelgoed in het Smile House. Heeft men meer tijd dan gaan we gezamenlijk 
naar Karangasem voor het bijwonen van een logopedie-les en een bezoek aan de familie 
van baby waarvoor in 2015 een nieuwe huisje werd gebouwd aan de voet van de berg 
Agung. Dit dankzij de vele particuliere donaties die voor dit doel specifiek binnen 
kwamen. 
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8) Website, social media en publicaties. 

Website www.kolewa.com , de Facebookpagina Kolewa Foundation , ons Linkedin 
account en krantenartikelen zijn samen met ons account op twitter @stichtingkolewa de 
manier om bij het publiek in zowel Nederland als in de rest van de wereld onder de 
aandacht te komen.  

Op de website vindt men, naast de algemene informatie, het beleidsplan en de  
jaarverslagen, ook de meest recente gebeurtenissen. Wekelijks kan men zich op de hoogte 
stellen van de voortgang van de projecten, dit  in twee talen. Op Facebook wordt iedere 
dag minimaal drie keer een post geplaatst vanuit Indonesië. 

In 2015 bleek met name Facebook van onschatbare waarde. Niet alleen de betrokkenheid 
van onze volgers was hartverwarmend en leverde donaties op, het bleek eveneens een 
uitstekend netwerk te bieden in binnen en buitenland. Zo realiseerden we de gehele 
opvang in Perth (Australië) voor Ingky Rudianto. Een gastgezin, een groep vrijwilligers, 
radio en televisie en een dagelijks verslag van “overseas” over zijn operatie en herstel 
kwam dankzij dit medium tot stand.  
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Voor de patiënten Pace en Kadek werd 
eveneens contact gehouden met de 

Indonesische gemeenschap in 
Adelaide om de medische  vorderingen 

te volgen. 

De website van  stichting Kolewa 

werd in 2015 maar liefst 44613 keer 
bezocht, met meer dan 6000 

bezoekers in augustus n.a.v. een 
artikel over Ingky in alphens.nl

http://www.kolewa.com
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Op het YouTube-kanaal van voorzitter Plantinga zijn tal van voorlichtingsfilmpjes 
te vinden, op de website kolewa.com wordt hier regelmatig naar verwezen. 

https://youtu.be/evVhz79H94Q       eerste missie Sumbawa. 

https://youtu.be/Wq_JctvGE3M  Dagelijks bestuur bezoekt projecten op Bali 

https://youtu.be/jOa05-uz4DA  Harold en Ria van de Beeten,  sponsors Kolewa 

https://youtu.be/da7988MUJvc   gezin van der Vliet uit Almere op 
werkvakantie bij Kolewa 

https://youtu.be/ayEByu0UyJY Outreach op bali Juni 2015 

9) Financieel verslag 2015 

Toelichting jaarcijfers 2015 Stichting Kolewa 

Het financiële jaar 2015 is afgesloten met een positief saldo van  31.737 euro 

In 2015 zijn aan donaties en giften ontvangen  142.637 euro en besteed aan 
projecten 110.901 euro. 

Aan algemene kosten is  daarvan uitgegeven  4.983 euro. (is 4,91% van de 
projectkosten in 2015).; een bedrag van 4.574 euro  besteed aan fonds-
wervingskosten. 

Het positieve saldo is toegevoegd aan de voorziening “te besteden en vooruit 
ontvangen  donaties” per 31 december 2015. 

De cijfers laten ten opzichte van 2014 zien dat de activiteiten van Stichting 
Kolewa in 2015 sterk toenemen. Deze trend zal zich naar verwachting in 
2016 continueren. 

De solvabiliteit en liquiditeit van de organisatie is goed en biedt voldoende 
zekerheid voor een gezonde bedrijfsvoering in de komende jaren. 

AWM Hemmelder  

Penningmeester stichting Kolewa                 20 april 2016 
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jaarcijfers 2015 stichting Kolewa

 

BALANS PER 31 DECEMBER 2015

31-12-2015 31-12-2014
ACTIVA € €

   
Materiële vaste activa

vervoermiddelen (medcar) € 12.785 € 15.731
inrichting pand € 0 € 0

€ 12.785 € 0

Vorderingen
vooruitbetaalde kosten* € 15.787 € 552
particuliere donaties € 0

€ 0
€ 15.787 € 552

Liquide middelen

ABN AMRO bank Ned € 92.653 € 73.500
Bank Bali € 6.214 € 7.577

€ 98.867 € 81.077

€ 127.439 € 81.629

1 18-4-2016
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jaarcijfers 2015 stichting Kolewa

overzicht jaar  2015 Kolewa jaar 2015 jaar  2014
inkomsten
totaal ontvangen gelden via bank nederland € 134.323 € 76.998
totaal ontvangen via Mandiri en cash Bali € 8.314 € 12.247
totaal € 142.637 € 89.245

uitgaven jaar besteed besteed

algemene kosten:
algemene kosten via bank € 407 € 1.214
fondswervingskosten BIS € 4.574 1714
algemene kosten Maurice en Laura € 3.237 € 0
bankkosten bank Ned € 407 € 487
overige algemene kosten stichting Bali € 934 € 10
totaal algemene kosten € 9.557 € 3.425

projectkosten

1 Rote:
missies 1e halfjaar € 9.191 € 5.971
missies 2e hj € 5.728 € 10.420
operaties op Rote € 985
medische post € 383
baby Adi en Tirza € 943
diverse kosten € 2.748 € 757
subtotaal Rote € 18.652 € 18.474

2 missies Sumba
missies 1e half jaar € 5.870 € 4.328
missie 2e half jaar € 2.630
missie juli 4 € 2.395
missie juli/aug 5 € 1.677
missie aug 6 € 937
missie aug 7 € 1.679
missie okt 8 € 1.790
subtotaal Sumba € 8.500 € 12.806

Flores
flores missies € 15.540 € 3.556
flores operaties € 839
Flores familygathering € 2.656
subtotaal Flores € 19.036 € 3.556

4 Kupang (Timor) € 8.807 € 0

5 Bali € 5.458 € 3.144

6 Bali Family gathering € 3.047 € 2.746

7 Algemene verblijfskosten kinderen € 424 € 0

8 Rumah Bicara
huisvesting (geheel 2015) € 15.988 0
inrichting keuken € 3.237 0
Kolewa Indonesisiche staff € 2.119
totaal € 19.225 € 2.119

9 kosten medcar
aanschaf medcar € 15.731

5 18-4-2016

http://www.kolewa.com


WWW.KOLEWA.COM STICHTING KOLEWA JAARVERSLAG 2015

 

 

  

!  

!27

jaarcijfers 2015 stichting Kolewa

overzicht jaar  2015 Kolewa jaar 2015 jaar  2014
benzine algemeen € 311 € 172
overige kosten en verzekeringen € 961 € 1.250
totaal € 1.272 € 17.153

10 logopedie € 16.064 € 2.211

11 divers
Negara (weeshuis) € 858 € 362
Johannes € 382

€ 858 € 744

totaal uitgaven   projecten  € 101.343 € 62.953

totaal overzicht

ontvangen aan donaties en giften € 142.637 € 89.245
uitgaven algemeen € 9.557 € 3.425
uitgaven projecten € 101.343 € 62.953
saldo in - en uitgaven € 31.737 € 22.876

NB

6 18-4-2016
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10)  Tenslotte… 

We kijken terug op een jaar waarin de stichting een gezonde groei heeft doorgemaakt. We 
breidden ons team uit met Indonesische krachten, professionaliseerden de hulpverlening 
en reisden af naar voor ons nieuwe eilanden met een hulpvraag.  Deze trend zal zich in 
2016 voortzetten. We hebben als doel de uitbreiding van onze opvang-capaciteit van het 
Kolewa opvanghuis “Rumah Bicara” voor ogen en de realisatie van operaties op locatie. 
Ook zal er gewerkt worden aan een goede voorlichtingscampagne richting verloskundigen 
en zwangere vrouwen in Indonesië.  Hiervoor krijgen we hulp van diëtistes in opleiding 
van de Hanze Hogeschool te Groningen. 

Aan het schisis programma hopen we het onderdeel “gebitsregulatie” oftewel “dental-
care” toe te voegen. In 2015 werden enkele patiënten behandeld bij Dental 911 in 
Denpasar. Het zou geweldig zijn als meerdere kinderen naar de tandarts kunnen als 
aanvulling op het sluiten van het gehemelte. 

Binnen het bestuur heeft de PR-commissie zich doelen gesteld met betrekking tot het 
verhogen van de naamsbekendheid, een upgrade van de website en het vinden van 
vrijwilligers die kunnen helpen bij het werven van fondsen.  

Zonder uw  financiële bijdrage hadden we hetgeen in dit jaarverslag staat 
opgetekend nooit kunnen waarmaken. Onze dank is groot daarvoor. U heeft 
met uw gulle gave de glimlach op het gezicht van een Indonesisch kind 
getoverd, een kind weer een toekomst gegeven en ouders ongelofelijk blij en 
trots gemaakt. 

Stichting Kolewa gaat door! We blijven dat duwtje in de goede richting geven… aan 
kinderen, ouders en veldpartners. Maar ook in Nederland,  aan vakantiegangers, scholen, 
Facebook-volgers…  Klaar zijn we nooit, er is nog zoveel te doen en daarom hebben we 
betrokken en bevlogen mensen nodig, mensen die stichting Kolewa een warm hart 
toedragen:  

NU EN IN DE TOEKOMST!

!
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 met vriendelijke groet,  

 Syta Plantinga, voorzitter, 

Stichting Kolewa.

http://www.kolewa.com

