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Doelstelling, visie en werkwijze van stichting Kolewa   

Doelstelling: 

Stichting Kolewa heeft zich ten doel gesteld jaarlijks zoveel mogelijk kinderen en 
volwassenen te bevrijden uit een geïsoleerde situatie in de Indonesische 
samenleving, veroorzaakt door een (aangeboren) aandoening, trauma, dan wel 
disfunctie van de zintuigen horen of zien. Het bieden van medisch onderzoek, 
operaties en het verstrekken van hulpmiddelen als primaire oplossing en 
( speciaal) onderwijs  in combinatie met  acceptabele levensomstandigheden  en 
toegang tot schoon drinkwater als vervolg daarop.  

Visie: 

Zowel de rechten van het kind als de rechten van de mens zijn bedoeld als wereldse 
waarden en normen. Wat in de westerse wereld op het gebied van gezondheidszorg  
en speciaal onderwijs  regel is, vormt in Indonesië nog veelal de uitzondering. Door 
zoveel mogelijk samen te werken met Indonesische veldpartners, het lanceren van 
ideeën en het ondersteunen bij een juiste uitvoering daarvan, met inzet van 
vrijwilligers uit binnen- en buitenland, wil stichting Kolewa een voorbeeldfunctie 
vervullen. Het enthousiasmeren en motiveren van redelijk opgeleide mensen, lokale 
stichtingen en overheden, zal leiden tot uiteindelijke verbetering in de zorg, 
verbetering van medische faciliteiten en de bevolking bewust maken van hun recht 
daarop. 
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Werkwijze:  

Stichting Kolewa ondersteunt vanuit Nederland haar Indonesische partner 
Yayasan Kolewa Harapan Indonesia op o.a. de navolgende manier:  Het geven van 
voorlichting en presentaties in Nederland, het werven van fondsen, het met kennis 
ondersteunen & adviseren m.b.t. de projecten en het selecteren van vrijwilligers en 
studenten die op de werkvloer op Bali actief willen worden. 

Yayasan Kolewa Harapan Indonesia scout met hulp van Indonesische 
veldpartners en lokale scouts, kinderen en volwassenen met een hulp-indicatie in 
de provincies Bali, Rote, Timor, Flores, Rote, Alor, Sumba en Sumbawa. Hierbij ligt 
de focus op schisis-kinderen, orthopedische afwijkingen, hoorstoornis, 
gezichtsverlies, congenital cataract, microtia, anus-atresie ,spina bifida, 
hydrocephalus en ernstige verminking door brandwonden. 

Het team van Yayasan Kolewa Harapan Indonesia (de Indonesische stichting 
Kolewa) begeleidt patiënten naar ziekenhuizen op Bali voor onderzoek en operaties. 
De stichting draagt voor een groot deel bij in de kosten van transport en onderdak 
gedurende deze periode. Voor mensen met een hoorstoornis is er een 
samenwerkingsverband met Lumina testcentrum in Denpasar waar alle leeftijden 
getest kunnen worden onder toeziend oog c.q. verantwoordelijkheid van een KNO-
arts. 
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Nadat een kind de eerste hulp gekregen heeft op Bali, in de vorm van een operatie, 
hoorapparaten of bril wordt vervolgens gezocht naar de juiste weg voor revalidatie. 
Voor sommige kinderen is er de Yayasan Corti preschool of speciaal onderwijs  in de 
vorm van SLB-scholen. Voor anderen kan dit een kindertehuis nabij een school voor 
speciaal onderwijs zijn. Een andere mogelijkheid is een aanvulling op regulier 
onderwijs in de vorm van logopedie, zoals in Karangasem, waar kinderen wekelijks 
logopedie krijgen van ons ambulante team.  

Ouders worden bewuster gemaakt van hoe zij hun kind optimaal kunnen stimuleren 
en ondersteunen door ouderbijeenkomsten te organiseren. Daarnaast geven wij 
dagelijks voorlichting  en logopedie-les in ons  "Rumah Bicara" aan de Jalan Pulau 
Sebatik 14 te Denpasar. Ook broertjes en zusjes betrekken wij eens per jaar bij onze 
activiteiten door een familie-bijeenkomst met een educatief karakter te organiseren 
op Bali, Rote en de andere eilanden.  

Yayasan Kolewa Harapan Indonesia bestaat uit 1 Nederlands lid (Syta Plantinga) 
en een viertal Indonesische bestuursleden. Deze stichting is in het leven geroepen 
om de projecten op Bali uit te voeren, te monitoren en alle activiteiten te legaliseren 
volgens de Indonesische wetgeving. Het budget voor de projecten wordt middels een 
projectplan bij Kolewa Nederland aangevraagd en na goedkeuring in drie-
maandelijkse voorschotten overgemaakt. Per kwartaal ontvangt het bestuur van 
Stichting Kolewa een uitgebreid overzicht van gedane activiteiten en uitgaven. Er 
zijn duidelijke afspraken tussen beide stichtingen waarin doel, taken en 
verantwoordelijkheden zijn omschreven. De Balinese stichting mag naast 
inkomsten vanuit Stichting Kolewa Nederland eigen “lokale” fondsen werven, 
echter wel met complete transparantie. 
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Organisatie: Stichting Kolewa Nederland. 

Bestuur: Elk bestuurslid en vrijwilliger heeft de taak en het primaire doel om alles 
in werking te stellen om de visie van stichting Kolewa op positieve wijze uit te 
dragen, alsmede de doelstellingen en de daaruit voortvloeiende projecten succesvol 
uit te werken. Dit zonder enige vorm van eigenbelang of vergoeding. Het bestuur 
bestaat uit vijf leden; een voorzitter, penningmeester, secretaris en twee algemene 
bestuursleden met de focus op PR & communicatie. 

Syta Plantinga, voorzitter en oprichter houdt zich bezig met: 

•Het leiden van de organisatie, de vergaderingen, de 
bestuursleden en vrijwilligers 

•Het naar buiten treden namens de stichting, afhankelijk 
van de situatie in Nederland en Indonesië 

•Het delegeren en mede uitvoeren van de uit te voeren 
werkzaamheden 

•Het bewaren van evenwicht tussen stichting Kolewa en 
haar Indonesische veldpartner, alsmede coördinatie en 
netwerken in Indonesië 

•Het schrijven van projectvoorstellen ten behoeve van 
fondswerving 

•Het onderhouden van social media berichten 
•Opstellen van de agenda voor de bestuursvergadering 
•Het rapporteren over bovenstaande tijdens 

bestuursvergaderingen 

Clara Waardenburg, secretaris houdt zich bezig met:     
•Behandelen van inkomende en uitgaande post en email 
•Het naar buiten treden namens de organisatie in Nederland 
•Het onderhouden van contacten met sponsoren en 

donateurs 
•Onderhouden van contact met het Bureau voor 

Internationale Samenwerking 
•Onderhouden contacten Hanze Hogeschool Groningen e.a. 

opleidingen in Nederland 
•Behandelen van inkomend en uitgaand telefoonverkeer 
•Over bovenstaande rapporteren tijdens bestuursvergaderingen 
•Notuleren en verslaglegging van de bestuursvergaderingen 
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Xander Klerekoper, penningmeester, houdt zich bezig met:  
•Het volgen van de werkelijke inkomsten en uitgaven ten 

opzichte van de geplande inkomsten en uitgaven 
•Financiële administratie van de stichting in het algemeen 
•Controle financiële administratie en verslaglegging Yayasan 

Kolewa Indonesia 
•Opstellen van het financiële jaarverslag 
•Over het bovenstaande rapporteren in de 

bestuursvergaderingen 

Algemeen bestuurslid Manon Brugman ondersteunt haar 
mede-bestuursleden bij genoemde  PR-taken daar waar nodig 
en rapporteert daarover tijdens de  bestuursvergaderingen. 
Daarnaast draagt zij zorg voor een goed functionerende website 
en daaraan gekoppelde nieuwsbrieven.  

Algemeen bestuur Annemiek van Haastregt  houdt zich bezig 
met Public Relations en fondsenwerving  in Nederland in de 
breedste zin van het woord en  rapporteert hierover tijdens 
bestuursvergaderingen.  
Zij treedt naar buiten namens onze organisatie in Nederland 
met het doel de naamsbekendheid van Stichting Kolewa te 
vergroten, donateurs te werven en fondsen te werven voor 
specifieke projecten, aangevraagd door de Indonesische 
Yayasan. Tevens onderhoudt zij de contacten met stagiaires en 
vrijwilligers, welke solliciteren naar een (stage)plaats op Bali, 
afkomstig van de  Hanze Hogeschool Groningen e.a. opleidingen 
in Nederland. 
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Vrijwilligers  in Nederland: 
Stichting Kolewa kan zowel in Nederland als in Indonesië rekenen op vrijwilligers.  
In Nederland kent het team een aantal vaste gezichten als  Vera Zonderop, Lorraine 
Davidse (vertalingen) en vele anderen. Vrijwilligers staan in nauw contact met het 
bestuur, zij zijn niet aanwezig bij de bestuursvergadering.  

Vrienden van Stichting Kolewa: 
Bram en Rinnie van Project Namaste, Theun en Barbel Theunissen, Harold & Ria 
v.d. Beeten, Jan & Yvonne Soplanit, Ed & Miranda Monteiro, Piet en Ellie Hutzezon 
en vele anderen: Ze komen jaarlijks naar Bali voor vakantie of overwinteren, gaan 
mee op outreach en in Nederland delen ze hun ervaringen en werven donaties. Met 
deze donaties adopteren zij regelmatig financieel kinderen met een hulpvraag uit de 
NTT eilanden voor een operatie en verblijf in het Kolewa opvanghuis. Ook groepen 
Nederlanders doen vergelijkbare activiteiten zoals de Kumpulan groep Den Haag, 
Stichting Help dit Kind, Stichting Share to Serve en anderen. Tim Richmond en 
Lorraine Davidse zijn steun en toeverlaat bij de vertalingen op de website 
www.kolewa.com van het Nederlands naar het Engels. 

Imas trainingen voert aktie vanuit haar Massage-opleiding, net als Julia 
Wijnmaalen op beurzen en congressen, zij combineert Balinese massage-therapie 
met het vragen van aandacht voor stichting Kolewa. OBS de Krullevaar Nieuwegein 
voert op school actie en organiseert jaarlijks een sponsor-loop. Care4needs heeft er 
voor gezorgd dat we een mooie documentaire over stichting Kolewa kunnen 
presenteren. Youtube :  https://youtu.be/SRPSrUa5Zmo. Ook de groep van 
Kringloopwinkel Pikulan uit Friesland zet zich actief in voor Stichting Kolewa. 

Greet & Paul Kool  zijn met name onze vrijwilligers en fondsenwervers met 
betrekking tot de projecten aangaande kinderen met een hoorstoornis. Als “ouders” 
en ondernemers van Gezinshuis Stellaluna in de Punt (Groningen) zijn zij met 
name actief voor het “schoolproject” voor dove en slechthorende kinderen uit 
Karangasem, Bali. 
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Oud-bestuursleden: 
Voormalige bestuursleden Angela de Witte en Andre Hemmelder staan het huidige 
bestuur nog immer ter zijde. De een tijdens  te houden presentaties, de ander met 
financiële adviezen.  

Vrijwilligers en studenten op Bali:  
Deze groep is in drie categorieën onder te verdelen: 
- Studenten en vakantiegangers die minimaal twee maanden en maximaal twaalf 
maanden als vrijwilliger ons project ondersteunen. Zij combineren hun verblijf in 
Indonesië met het helpen van ons en onze veldpartners. 
- Expats, veelal gevestigd op Bali en bereid hand en span diensten te verrichten 
daar waar nodig. 
- Indonesiers met een sociale inborst, begaan met het lot van minder bedeelde 
landgenoten.  

Stages georganiseerd vanuit Nederland: Stichting Kolewa biedt studenten met 
een opleiding welke aansluit bij een van de projecten. Door de vele projecten zijn er 
verschillende mogelijkheden voor stagiaires vanuit studies als  logopedie, 
voedingsleer, onderwijs, maatschappelijk werk,  marketing & communicatie om 
zich aan te melden voor een stage van drie tot zes maanden.  
Dit kan via ypi-indonesia.nl of www.internshipbali.com. Deze bedrijven bieden een 
pakket voor begeleiding van de student, verlenging van visa etc. Stichting Kolewa 
geeft de gelegenheid tot het opdoen van ervaring op de werkvloer en staat de 
student daarin dagelijks bij.  
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Selectie geschiedt  door het stage-buro en bestuursleden Clara Waardenburg en 
Annemiek van Haastregt van onze stichting naar aanleiding van de aanvragen die 
ons bereiken via kolewaceo@gmail.com of de stage-buro's. Daarnaast is er een 
intensieve samenwerking met de Hanze Hogeschool Groningen. 
Vrijwilligers en stagiaires vormen een belangrijke toevoeging op het Indonesische 
team van Yayasan Kolewa Harapan Indonesia, onze Indonesische partner. Alvorens 
er definitieve afspraken worden gemaakt in Nederland, heeft ook het team van de 
Yayasan in Indonesie een kennismakingsgesprek met de kandidaten via Skype.  
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Stichting Kolewa ondersteunt de navolgende  activiteiten van 
Yayasan Kolewa Harapan Indonesia, naar aanleiding van het door 
in Nederland goedgekeurde projectpan: 
      
Rumah Bicara (het praathuis) is gevestigd in een rustige wijk van Denpasar. Het 
team bestaat uit vijf Indonesische begeleidsters (Ana, Uttari, Widia, Holldin,en Ersa 
plus housekeeper Klement (voormalig schisis-patient), keukenhulp Heldi, 
aangevuld met vrijwilligers en studenten uit Nederland. Het is de thuisbasis van de 
Indonesische Yayasan, de verblijfplaats voor kinderen en ouders en de locatie waar 
tevens logopedie en gebarentaal-lessen wordt gegeven aan schisis-kinderen en 
kinderen met een hoorstoornis. Er wordt naast spraakles en het leren van 
ondersteunende gebarentaal, aandacht besteed aan leren en spelen op creatieve 
wijze.De lessen worden gegeven door het Indonesische team van Kolewa, dat wordt 
getraind door professionals van Yayasan Corti. Speciaal voor de projecten "Rumah 
Bicara", logopedie en schisis-patienten is een zelf-hulp-boekje samengesteld. Dit 
wordt aan iedere patiënt meegegeven in het zogenaamde logopedie-pakket (tas, 
boekje, oefenmateriaal en cap met logo van de stichting). 

- Logopedie op locatie: 
Wekelijks reist het logopedie-team 
naar Rendang in Karangasem voor 
het geven van spraakles, 
ondersteund met gebarentaal. Ze 
maken hierbij gebruik van de 
gastvrijheid van de verloskunde-
praktijk van Ibu Putu, bestuurslid 
van de Yayasan. Inmiddels krijgt 

een nog steeds groeiende groep kinderen klassikaal en individueel les. Alle 
kinderen worden regelmatig getest, ofwel worden de hoorapparaten nagekeken. 
Daarnaast komen de kids voor speciale gelegenheden naar Denpasar : check-up, 
groepsactiviteiten of een familygathering. 

Schoolbus & schoolproject: 
De groep van dove & slechthorende kinderen in Karangasem bestaat nu enkele 
jaren. De kinderen uit deze groep kwamen bij Kolewa als geïsoleerde en vaak 
eenzame en verlegen kinderen. Stap voor stap ontstond er meer zelfvertrouwen en 
leerden ze communiceren. Voor een vijftien-tal was de volgende stap dagelijks 
onderwijs. Speciaal onderwijs wordt aangeboden op de school van onze veldpartner 
Yayasan Corti in Denpasar. Met de aanschaf van een schoolbus, het aanstellen van 
chauffeur Komang  en ondersteuning in de kosten voor schoolgeld, uniform en 
boeken, zullen in 2019 nogmaals vijf kinderen de kans krijgen op een normaal leven 
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in de toekomst.  Na een goede basis bij deze opleiding te hebben verkregen bestaat 
de mogelijkheid een vak te leren op het vervolg-instituut van genoemde 
veldpartner. Een tweede voordeel van deze stap is dat men in de Karangasem-groep 
plaats krijgt voor jongere slechthorende kinderen voor logopedie-op-locatie. De 
fondsen voor het schoolproject kwamen en zullen blijven komen vanuit donaties uit 
Nederland. 

Sedasa Sunar: Outreach Bakti Sosial in schoolgebouwen: 
Maximaal drie keer per jaar neemt Yayasan Kolewa  Harapan Indonesia, deel aan 
een grootschalig gezondheids-project in de arme gebieden van Bali, zoals 
Klungkung, Bangli, Nusa Penida, Gyanyar en Karangasem, Negara en Singaraja. Dit 
een-daags project staat onder leiding van een aantal artsen uit het Sanglah 
Hospital. Locatie van deze outreach is een lagere school, waarbij ieder klaslokaal 
wordt ingericht als spreekkamer voor een specialisme (tandarts, oogarts, 
gynaecoloog, chirurg, KNO-arts etc.). De inwoners van 6 tot 10 dorpen worden via 
de lokale autoriteiten geïnformeerd en kunnen gratis het spreekuur bezoeken, 
medicatie ontvangen of worden doorverwezen naar het ziekenhuis in Denpasar. 
Yayasan Kolewa neemt deel aan het KNO spreekuur, maakt hoortesten mogelijk en 
stelt hoorapparaten beschikbaar. Arts-assistenten onder leiding van dr. Eka 
verwijderen hardnekkig oorsmeer uit de oren van de schoolkinderen. Hier komen 
circa 600 personen per keer op af.  Het team van Yayasan Kolewa organiseert voor 
de wachtende kinderen sport & spel activiteiten alsmede creatieve bezigheden 
zoals het maken van armbanden en kettingen. 
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Outreach & Medicar: 
In kleiner teamverband reist het Yayasan Kolewa-team, ondersteund door 
bijvoorbeeld Indonesisch bestuurslid Putu en haar collega verloskundigen naar 
arme gebieden op Bali. De bevolking wordt via posters op de hoogte gebracht van de 
mogelijkheid schisis-kinderen gratis te laten opereren. Over de overige activiteiten 
van Kolewa vertellen ze tijdens bijeenkomsten van verloskundigen verbonden aan 
de Puskesmas (consultatieburo). Verloskundigen zijn immers de eersten die zullen 
constateren dat er iets met een kind aan de hand is, zij vervullen in de dorpen een 
heel belangrijke rol binnen de gemeenschap. Stichting Kolewa ondersteunt  deze 
voorlichtingscampagne financieel, met een focus op schisis, hoorstoornis, 
oogproblemen en brandwonden. In 2019 zal het Indonesische team dit programma 
voortzetten met een folder in het Indonesisch, een boekje over gezonde voeding  en 
posters om zoveel mogelijk consultatiebureaus en dorpshoofden actief  te 
betrekken. 

Na een succesvolle fondsenwerving in zowel Nederland als Bali heeft de stichting in 
2014 een Ford Ranger 4x4-drive kunnen aanschaffen en volledig aangepast naar 
een zeer werkbare “Medicar” t.b.v. het scouten en vervoeren van patiënten in de 
onherbergzame gebieden op Bali. Inmiddels gaat het Kolewa-team regelmatig op 
pad om kinderen met oog-, hoor- of orthopedische problemen op te halen, alsmede 
schisis patiënten. Tevens zijn er eenvoudige medische hulpmiddelen aan boord 
zoals verbandmaterialen, babyvoeding, spenen, kleding en vitamines. Daarnaast 
wordt de auto ingezet voor het transport van patiënten en begeleiders van- en naar 
het vliegveld en de ziekenhuizen in Denpasar. De Medicar is voorzien van 
reclamestickers van de bedrijven en fondsen die hebben bijgedragen aan de 
realisatie en bijdragen in een deel van de kosten voor assurantie, onderhoud en 
wegenbelasting voor 2018-2019. 
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Sinds 2018 voeren  we intensief campagne voor schoon drinkwater, door het 
distribueren van waterfilters en de monitoring van het gebruik daarvan. Ons doel  
is 400 waterfilters of een veelvoud daarvan.



 

400 Waterfilters voor arme gezinnen, onderdeel van het outreach project. 
Twee emmers, een waterfilter en een kraantje plus wat slangetjes : Een donatie die 
voor de ontvangers van onschatbare waarde is! Een groot deel van de Indonesische 
bevolking heeft geen aansluiting op het leidingwater en is afhankelijk van 
rivierwater of regenwater, omdat water uit een fles voor hen onbetaalbaar is. Het 
drinken van dit sterk verontreinigde water veroorzaakt ziektes en dan vooral bij 
kinderen. Een goedkope oplossing voor dit probleem is de Tulip Waterfilter, dit is 
een Nederlandse uitvinding die in India geproduceerd wordt. Deze filter, waarin 
koolstof, zilver en keramiek verwerkt zijn, filtert zelfs het smerigste rivierwater 
voor 99,995% van ongewenste stoffen als parasieten, schadelijke bacteriën en 
andere ziektekiemen, verwekkers van o.a. cholera, diarree, tyfus en parasitaire 
ziektes. 

Lumina Centre:  
In de wijk Renon in Denpasar, niet ver van Rumah Bicara (de Kolewa-locatie) is 
veldpartner Lumina gevestigd. Met uitstekende voorzieningen voor het testen van 
jong en oud in de vorm van o.a. twee geluiddichte cabines is dit een uitstekend adres 
voor onze gescoute kinderen met een hoorstoornis. 
Jaarlijks streven wij naar een beschikbaar budget voor circa 40 gratis hoortesten, 
hoorapparaten en accessoires (zowel tweedehands uit NL als nieuwe toestellen). De 
kinderen uit het binnenland van Bali worden door ons opgehaald, begeleid en weer 
thuis gebracht. De kosten neemt Stichting Kolewa voor haar rekening. 
Maandelijks sturen wij een Lumina-team naar een school voor speciaal onderwijs in 
Tabanan (SLB-shool) voor een check van de hoorapparaten die werden verstrekt 
aan een grote groep slechthorende kinderen aldaar.  
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Family Gathering: 
Eens per jaar organiseert het  Indonesische Kolewa-team, samen met vrijwilligers 
en stagiaires, een familie-weekend of dag. Het programma voor ouders van 
kinderen met een hoorstoornis wordt samengesteld door een team van deskundigen 
binnen onze veldpartners, met de hulp van Nederlandse vrijwilligers / stagiaires. 
Een vergelijkbaar seminar is er voor de ouders met een schisis-kind. Met name 
kennisoverdracht, het delen van ervaringen en nieuwe ontwikkelingen in de 
medische wereld staan overdag centraal. De avonduren zijn informeel maar worden 
volop gebruikt door de ouders om met elkaar te praten over de opvoeding van hun 
kind met een beperking. 
De kinderen worden bezig gehouden door het activiteiten-team. De nadruk ligt op 
creativiteit en sport & spel i.c.m. logopedie. Maaltijden worden gezamenlijk 
gebruikt door ouders en kinderen. De belangstelling voor de familie-bijeenkomst is 
groot. Jaarlijks kunnen we rekenen op een deelname van zeker 75 -100 personen. 

Voor de slechthorende kinderen uit de logopedie-groep is er in augustus een 
schoolreis met educatief programma, zoals een bezoek aan de dierentuin, vogelpark 
etc.  

Op Rote, Flores ,Timor of Sumba vinden vergelijkbare weekenden plaats met de 
focus op logopedie voor ex schisis-patiënten, hierbij zijn onze scouts van de NTT 
eilanden eveneens aanwezig. Jaarlijks kiezen we 1 NTT-eiland. 
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Kindertehuis Samaritania en de Niti Mandala Club:  
In Denpasar, op steenworp afstand van het luxe toeristen-leven, liggen de 
vuilnisbelt en de sloppenwijk, waar Indonesiers van de laagste kaste in armoede en 
stank werken om het afval te scheiden en de varkensmesterijen te bemannen. 
Kinderen uit deze wijk worden o.a. opgevangen in het Kindertehuis Samaritania II 
door een Indonesisch echtpaar en hun staff. Aan dit tehuis is een kleuterschool 
verbonden. Stichting Kolewa gaat op vrijdag-ochtend naar dit gebied voor het geven 
van (Engelse) les en sport & spel-activiteiten. Met belangstellenden brengen we 
regelmatig een bezoek aan de sloppenwijk om het "andere" Bali te ervaren. Een 
bezoek dat indruk maakt bij veel toeristen uit Europa en Australië. Op donderdag 
geven we les aan de Niti Mandala Club, een school voor jongeren met een beperking 
of achterstand. 

Scouten en hulp bieden op medisch gebied in Flores & Timor, Sumba, Sumbawa, 
Rote, Sulawesi, Alor, Java & Kalimantan.  
De Archipel kent veel zeer geïsoleerde en arme eilanden. Timor, Rote, Flores en 
Sumba zijn daar duidelijke voorbeelden van. De medische zorg is zeer beperkt en 
chirurgische ingrepen zijn onuitvoerbaar. Stichting Kolewa richt zich voor 50% op 
kinderen met een schisis aandoening. Kinderen met brandwonden, waterhoofd of 
spina bifida vormen de tweede groep die in Rumah Bicara van Stichting Kolewa 
worden ondergebracht. De kinderen worden gescout door Indonesische 
medewerkers samen met onze vrijwilligers en vervolgens vergezeld van een ouder 
in groepsverband begeleid naar Bali voor de operatie en verdere behandeling. 
Stichting Kolewa  financiert de reis en verblijfskosten. Voor de behandelding dan 
wel operatie wordt gebruikt gemaakt van het Indonesische ziekenfonds voor arme 
mensen.  

Voor schisis-kinderen worden de operaties  in het jaar 2019  gefinancierd vanuit een 
Global Grant, verstrekt door de Rotary Foundation. Deze facturen worden 
rechtstreeks aan de ziekenhuizen voldaan door Rotary Club Bali Nusa Dua 
waarmee de Yayasan Kolewa Harapan Indonesia een Memorandum Of 
Understanding heeft voor 2018/2019.  
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Brandwonden-operatie-marathon: 
Yayasan Kolewa Harapan Indonesia heeft voor 2019 een 
grote groep kinderen met ernstige verminking door 
brandwonden op haar wachtlijst staan. De patiënten zijn 
afkomstig uit Bali, Sumba, Rote, Timor en Komodo. In 
samenwerking met de Australische arts Tim Cooper en 
veldpartner John Fawcett Foundation zal in april een 
plastische-chirurgie marathon plaatsvinden op Bali, in 
het militair hospital. Stichting Kolewa neemt de kosten 
voor transport, onderdak, verzorging en medicatie voor 
haar rekening voor tenminste 10 -14 kinderen en een  
begeleidende ouder. Onze veldpartner zal de kosten voor 
het ziekenhuis vergoeden, de buitenlandse artsen 
opereren vrijwillig.  

Informatie & voorlichting & op Bali, Rote, Flores, Sumba en Timor etc:  
In de komende jaren ligt de focus van Yayasan Kolewa Harapan Indonesia wederom 
op gezondheidszorg, voeding, voorlichting inzake genetische afwijkingen. In 
samenwerking met eerder genoemde veldpartners en enkele lokale stichtingen is 
gewerkt aan een gemakkelijk te begrijpen voorlichtingscampagne in de vorm van 
Puskesmas bezoeken, zelf-hulp-boekjes en “family-gatherings”. 

Kernpunten zijn: - Voorkomen is beter dan genezen (wondbehandeling, symptomen 
herkennen, eerder aankloppen bij de polikliniek en gezonder eten.  - Je bent wat je 
eet! (haal meer vitaminen uit je eigen tuin, drink schoon water, gebruik vee niet 
alleen voor het vlees maar gebruik bijvoorbeeld ook de melk voor bijproducten)   - 
Voorlichting  (minder kinderen betekent minder kosten en een betere toekomst 
voor hen. - Neef en nicht relaties vergroten de kans op genetisch bepaalde 
afwijkingen zoals schisis e.d. - Wisselende contacten brengen risico’s als AIDS met 
zich mee) en - Ga zorgvuldig met je omgeving om (afval en hygiene). 
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Voorlichting in Nederland: 

Stichting Kolewa gebruikt haar netwerk, daar waar kan, om voorlichting en 
fondsenwerving in Nederland te combineren. Voorbeelden daarvan zijn acties op 
een school zoals de Krullevaar in Nieuwegein en kerken in Katwijk, Alphen aan den 
Rijn en Hoogeveen . Social Media en de website zijn een belangrijk instrument om 
eerste contacten te leggen richting mogelijke sponsors en vrijwilligers. Persoonlijk 
contact is een logisch vervolg. Het jaarverslag, flyers en projectplannen geven 
belangstellenden een nog beter beeld van de situatie in Indonesië.  

Voorafgaand aan acties door scholen, instellingen of particulieren stellen de 
organisatoren samen met onze stichting een programma op met als doel de 
doelgroep kennis te laten maken met de medische zorg en het leven in Indonesië. 
Met name de projecten gericht op schisis-kinderen, dove kinderen en de 
waterfilters, staan hierbij centraal. 

Het verkregen donatie-bedrag  wordt ingezet voor reis & verblijf, operaties, 
hoorapparaten, logopedie en gezond eten in ons opvanghuis van een aantal 
kinderen. Enkele maanden later zijn de resultaten zichtbaar en sturen we een 
poster om de stichting levendig te houden op de school of instelling. Voor 2019 is 
Stichting Kolewa wederom op zoek naar nieuwe samenwerkingsverbanden. 

Festivals, themamarkten  en particuliere initiatieven:  
Regelmatig zijn vrijwilligers te 
vinden op thema-markten, muziek-
evenementen etc. Op een 
aantrekkelijke manier wordt de 
aandacht van de passant gevraagd. 
Dit kan zijn door middel van de 
verkoop van souvenirs uit 
Indonesië, ofwel met ludieke acties  
als op de vrijmarkt staan met 
Koningsdag of het verzamelen van 
emballage-bonnen. Logopedie-
studenten van de Hanze 
Hogeschool Groningen  
organiseerden in het verleden een 

feest . Een verjaardag zonder kado’s maar met donatie voor stichting Kolewa, een 
“stoel voor een goed doel” als charity-diner , het zijn mogelijkheden die in het 
verleden succesvol bleken. 
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Facebook, Twitter, Instagram en de eigen website www.kolewa.com:  
Uiteraard is ook voor Kolewa de media een belangrijk instrument. Met een link 
naar geplande acties, bezoek aan de projecten of bijzondere gebeurtenissen wordt 
de aandacht van landelijke en lokale pers gezocht en verschijnen er regelmatig 
berichten in kranten, op websites of lokale televisie.  

Tenslotte heeft ook het bijhouden van een persoonlijk blog door onze vrijwilligers en  
stagiaires een mooie impact. Via familie, vrienden en het werk komt stichting 
Kolewa bij veel Nederlanders op het netvlies. Men praat erover, bezoekt de website 
www.kolewa.com , start acties of besluit naar Indonesië te reizen.  

Naast acties ten behoeve van het werven van donaties, bereikt stichting Kolewa ook 
op een andere manier de Nederlandse bevolking. Met bijvoorbeeld een oproep voor 
het inleveren van rolstoelen, rollators, hoorapparaten en materialen voor de 
logopedie weten velen de weg naar onze inzamel adressen (over het gehele land 
verspreid) te vinden. 

Sociale Media accounts zorgen ervoor dat wij onze sponsors dagelijks op de hoogte 
kunnen houden van de gebeurtenissen in Indonesia. Op Facebook wordt minimaal 4 
keer per dag een update geplaatst, zo ook op de andere accounts als Twitter en 
Instagram.  
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BEGROTING 2019 

 Aanvraag Yayasan Kolewa Harapan Indonesia                        

- Ruma Bicara                                     €   46.000,00 
- Logopedie en gebarentaal         €     8.450,00 

- Schoolproject                                €  12.900,00 
- Sedasa Sanur outreach               €     1.250,00 

- Outreach, Medicar &  
- waterfilters                                   €  18.000,00 
- Hoortesten & apparaten            €    4.500,00 

- Familygathering                          €    6.600,00 
- Ondersteuning Niti Mandala    €       600,00 
-  Club &  school sloppen-wijken  
- Project scouten en  medische  
- Hulpverlening  NTT                    €  48.000,00         
- Brandwonden marathon          €   10.500,00 
- Post onvoorziene operaties       €     2.500,00 
                                                                                                Totaal             € 159.300,00                   

Kosten stichting Kolewa Nederland.  
Website, vergaderkosten,  
porto & prints	 	 	 €       650,00 
Bankkosten & adm.kosten	€       500,00   
Drukwerk & 
(re) presentatiekosten       €       350,00 
Onkostenvergoedingen/ 
visa vrijwilligers op Bali     €    3.500,00                                                                       
                                                                         Totaal	 	 €    5.000,00 

Fondsenwerving tbv Projecten BIS	 	 	 	 €    3.000,00 
                                                                                                      BTW         €        630,00 

                                                                         Totaal	 	 €  167.930.00 
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dekkingsplan middels 
bestemming 
reserves

bedrijven & 
particulieren

Ism BIS

Outreach & 
medicar + 
400 waterfilters

€ 5.000,00  € 4.500,00 €  8.500,00

Rumah Bicara € 20.000,00 € 10.000,00  € 16.000,00

logopedie  € 1.550,00 € 6.900,00

Schoolbus & 
speciaal 
onderwijs project

 € 2.900,00 € 6000,00 € 4.000,00

Baksos Sosial 
met veldpartner 
Sedasa

€ 1.250,00

Lumina 
Hearing tests & 
device

€ 1.000,00  € 1.000,00 € 2.500,00

Family-
gathering Bali, 
NTT islands

€ 2.600,00 € 4.000,00

Brandwonden-
project 10 - 14 
patienten

€ 1.500,00  € 5.000,00  € 4.000,00

dekkingsplan
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Beloningsbeleid: 

Project Schisis/
etc 
NTT eilanden 
Rote, Timor, 
Flores & Sumba

€ 15.000,00 € 20.000,00 € 13.000,00

Nitti Mandala 
Club & 

Kindertehuis  
Samaritania

 € 600,00

Onvoorziene 
kosten operaties 

 € 2500,00

Algemene 
Kosten 
Stichting incl 
Fondsen 
werving BIS

€ 5.000,00 € 3.630,00 

Totaal overzicht      € 53.000,00 €51.150 € 63.780,00

middels 
bestemming 
reserves

bedrijven & 
particulieren

Ism BISdekkingsplan
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Bestuur: 
Het bestuur verricht haar inspanningen voor stichting Kolewa op vrijwillige basis, 
zonder enige vorm van vergoeding. Er is geen sprake van salarissen, vaste 
onkostenvergoedingen of declaraties ten behoeve van de verrichte werkzaamheden 
met betrekking tot uren of reiskosten. 
Gemaakte portokosten en print/drukwerk-kosten worden op basis van de factuur 
bij de stichting teruggevorderd. 

Vrijwilligers: 
Er zijn geen vrijwilligers die op enige wijze een vergoeding of tegemoetkoming in 
reis-en verblijfkosten ontvangen van stichting Kolewa. Een ieder die zich inzet voor 
de stichting, in Nederland, is bekend met het feit dat het vrijwilligerswerk 
onbezoldigd is en ook reiskosten voor eigen rekening komen. Wel kan men de 
werkzaamheden als aftrekpost verwerken in zijn/haar IB-aangifte met een 
maximum van 1500 euro op jaarbasis, afhankelijk van het eigen inkomen. Meer 
informatie hierover kunt u inwinnen bij de belastingdienst. 

Ieder bestuurslid / vrijwilliger kan volgens de Nederlandse wet het geschatte aantal 
uren, besteed aan stichting Kolewa, opgeven bij de aangifte inkomstenbelasting ad  
4,50 euro per uur als zijnde een aftrekpost. Door geen aanspraak te maken op 
genoemde vergoeding geldt deze namelijk als donatie aan de stichting.  

Vrijwilligers op Bali, welke inzetbaar zijn voor meer dan 9 maanden, worden 
tegemoet gekomen in de te maken visum-kosten, alsmede de telefoon, internet en 
benzinekosten gemaakt naar aanleiding van hun werkzaamheden voor de stichting. 
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Fondsenwerving: 
Stichting Kolewa werkt voor een aantal projecten samen met BIS, bureau voor 
internationale Samenwerking. Hieraan zijn wervingskosten verbonden, welke 
tevoren worden vastgesteld in een contract en pas worden voldaan als het beoogde 
fonds overgaat tot een donatie aan stichting Kolewa. Het donerende fonds is 
hiervan op de hoogte. 

Financieel beleid ten opzichte van de veldpartners:  

Yayasan Kolewa Harapan Indonesia doet op basis van voorcalculatie jaarlijks een 
aanvraag voor financieel ondersteuning bij Stichting Kolewa (zie hierboven). Het 
bestuur beoordeelt deze aanvraag in de najaarsvergadering. Vervolgens wordt per 
kwartaal een vooraf vastgesteld bedrag als werk-budget overgemaakt. Aan de hand 
van een kwartaal- verslag  redactioneel en financieel) vanuit Indonesia kan 
besloten worden een en ander bij te stellen.  
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                   Totaal benodigd budget 2019 :  €  167.930.00 

                              Uit  reserve 2018 :                      €   53.000,00 

                             Fondsenwerving 2019 :              €   114.930,00


