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Geef een toekomst met een glimlach!
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Nederland
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Het bestuur,      Syta Plantinga 

Clara Waardenburg Annemiek van Haastregt 

Manon Brugman Koos van Alphen 

2020 was voor niemand van ons een makkelijk jaar. De corona crisis 
raakte ons allemaal. Maar sommige mensen meer. Véél meer. 


Vele inwoners van Bali verloren hun baan door deze crisis. Vooral de 
toeristenindustrie werd hard getroffen. Mensen voor wie geen financieel 
vangnet bestaat en geen overheidssteun is. Veel ouderen zijn afhankelijk 
van hun kinderen. De jongere generatie die, zonder job, nauwelijks meer 
voor zichzelf, hun kinderen en voor hun ouders kunnen zorgen. Een dag 
geen inkomen betekent een dag geen eten. 


Niets doen is voor Kolewa geen optie en daarom hebben wij ons in het 
afgelopen jaar ingezet om deze mensen niet in de steek te laten. Vaak 
mensen die zich ook voor de corona pandemie, al in een kwetsbare 
positie bevonden. We gaven voedselpakketten, gratis maaltijden voor de 
allerarmsten, waterfilters, mond maskers en telefoon tegoed voor 
kinderen uit het speciaal onderwijs, om thuis extra lessen te kunnen 
volgen.


Laten we hopen dat 2021 een beter jaar is. Voor de kwetsbare kinderen 
en hun gezinnen in Indonesië die onze hulp ook in 2021 meer dan ooit 
nodig hebben. Wij laten ze niet in de steek.


In dit jaarverslag 2020 vertellen wij u over de activiteiten hier in 
Nederland. In het Engelstalige verslag van Yayasan Kolewa Harapan 
Indonesia. kunt u alles lezen over de gerealiseerde projecten in 
Indonesië.

Liefde voor kinderen,  
dat inspireert ons iedere dag opnieuw
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Het jaar 2020 gaat niet alleen de boeken 
in als het jaar van corona maar voor 
onze stichting was het ook het jaar 
waarin we CBF erkenning aanvroegen. 
En ontvingen!


Stichting Kolewa is daarmee een erkend 
goed doel. Dat betekent dat wij voldoen 
aan strenge kwaliteitseisen. Zo weten 
onze donateurs zeker dat wij bijdragen 
aan een betere wereld, zorgvuldig 
omgaan met iedere euro en 
verantwoording afleggen. 


De kwaliteitseisen worden opgesteld 
door een onafhankelijke commissie. 

Toezichthouder CBF controleert of we 
aan de eisen voldoen. Zij checken ons 
ieder jaar en eens in de drie jaar worden 
we uitgebreid getoetst. Zo bouwen we 
samen aan een professionele en 
transparante sector waar donateurs 
gerust aan kunnen geven. 


Lees hier ons CBF-erkenningsrapport.


Stichting Kolewa is sinds vele jaren een 
ANBI (een algemeen nut beogende 
instelling). Schenken aan een goed doel 
met ANBI status heeft diverse 
belastingvoordelen voor donateurs.

CBF erkenning voor Stichting Kolewa 

Ook zijn wij lid geworden van 
Partin, de branchevereniging voor 
het Particuliere Initiatief in 
ontwikkelingssamenwerking.


Want samen kunnen we meer, 
samen doen we meer!

https://www.cbf.nl/organisatie/kolewa
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In 2020 bestond het bestuur uit Syta 
Plantinga (voorzitter), Clara 
Waardenburg (secretaris), Annemiek van 
Haastregt (penningmeester, PR & 
communicatie) en Manon Brugman 
(algemeen bestuurslid). Per 1 mei nam 
Xander Klerekoper afscheid van het 
bestuur. 


Zijn plek werd ingenomen door Koos 
van Alphen. Voormalig huisarts Koos 
van Alphen is als medisch adviseur en 
vrijwilliger al jarenlang betrokken bij de 
projecten van Kolewa en regelmatig op 
Bali aanwezig. Zo ook nog in februari, 
vlak voor de corona-uitbraak. Koos zet 
zich sinds 1 mei in als algemeen 
bestuurslid en medisch adviseur voor 
Kolewa. 


Op onze website www.kolewa.com 
bieden wij per bestuurslid achtergrond 
informatie via het LinkedIn-profiel, 
gekoppeld aan hun foto. 


Het bestuur vergadert minimaal driemaal 
per jaar voltallig. Daarnaast zijn er de 
bijeenkomsten van bestuursleden op de 
momenten dat men dat nodig acht en  
verder vindt er regelmatig overleg plaats 
via telefoon, app of mail. Het video-
bellen deed ook binnen onze stichting 
flink zijn opmars het afgelopen jaar. 


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 vinger aan de 
pols te houden. Per kwartaal wordt in 
Nederland een digitale nieuwsbrief 
uitgegeven. Op social media wordt 
dagelijks verslag gedaan van activiteiten 
in Nederland en Indonesië. Alle 
bestuursleden zetten zich vrijwillig in en 
niemand ontvangt een vergoeding voor 
zijn/haar werkzaamheden.

Bestuur Stichting Kolewa in 2020

Vanaf linksonder met de klok mee: Syta Plantinga, voorzitter, Annemiek van Haastregt, penningmeester PR & communicatie, 

Manon Brugman, algemeen bestuurslid, Clara Waardenburg, secretaris en Koos van Alphen, algemeen bestuurslid/medisch adviseur

http://www.kolewa.com/bestuur-en-team/
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Fondsenwerving & PR-activiteiten


Stichting Kolewa 
Nederland
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Fondsenwerving 

2020 stelde ons voor een nieuwe 
uitdaging in het werven van fondsen. 
Veel gezinnen verbonden aan onze 
projecten vanwege hun kind met een 
handicap kregen het extra zwaar. 
Ouders verloren hun baan, veelal in de 
toeristenindustrie. Geen inkomen 
betekent geen eten voor deze gezinnen 
die ook al voor corona hun hoofd 
nauwelijks boven water konden houden.


Daarnaast kwamen in maart ook op Bali 
de reguliere operaties stil te liggen. En 
schakelden scholen over naar on-line 
lesgeven. Ons opvanghuis raakte 
noodgedwongen leeg.  
Al snel besloten wij over te gaan tot het 
verstrekken van noodhulp in de vorm 
van voedselpakketten. De gezinnen 
verbonden aan onze projecten kwamen 
daarvoor in aanmerking maar 
gaandeweg groeide de totale groep 
verder uit tot wel 300 gezinnen. Wij 
verwachten zeker de 1e helft van 2021 
met noodhulp door te zullen gaan.


Betrokken netwerk van fondsen en 
stichtingen 

In de afgelopen jaren bouwde Stichting 
Kolewa een mooi netwerk op en ook nu 
konden we een beroep doen op een 
groot aantal Nederlandse stichtingen en 

fondsen. Hun betrokkenheid bij onze 
stichting was er ditmaal voor de 
noodhulp voedselpakketten, 
mondkapjes en waterfilters voor 
gezinnen zonder toegang tot schoon 
drinkwater. 


Ook kwamen er gelden beschikbaar 
voor internet tegoed voor de kinderen 
van ons schoolproject voor dove- en 
slechthorende kinderen om hen on line 
extra lessen gebarentaal en speech 
therapie te kunnen blijven geven.


Daarnaast werden donaties ingezet voor 
het wekelijks gratis verstrekken van een 
gezonde nasi, uit onze eigen keuken, 
aan de allerarmsten in de straten van 
Denpasar. 


Het 1e jaar voor Tawa Tawa, bureau 
voor maatschappelijk project-
management en fondsenwerving 


In 2020 ging de samenwerking met 
Tawa Tawa veelbelovend van start. 
Stichting Kolewa bleek goed te passen 
binnen het profiel van een aantal 
fondsen. Daarnaast hebben wij zelf als 
bestuur hard gewerkt aan het werven 
van het benodigde budget.


Ieder jaar beschrijven wij onze projecten 
in een duidelijk projectplan. Dit plan 
werd ook in 2020 een aantal fondsen 

aangeboden, samen met het jaarverslag 
en een concrete financiële hulpvraag. 
Daar werden vanaf april de ‘corona-
projecten’ aan toegevoegd.


Bedrijfsleven en serviceclubs 

Ook donaties vanuit het bedrijfsleven en 
daaraan gelieerde serviceclubs zoals 
afdelingen van de Rotary zijn belangrijk 
voor ons. De afdeling Alphen aan den 
Rijn van Soroptimist, de grootste service 
organisatie van vakvrouwen ter wereld, 
koos Kolewa als goed doel voor de 
komende drie jaar. Stichting Pikulan 
(kringloopwinkel) bleek ook dit jaar een 
enorm betrokken donateur. En velen 
anderen.


Vrienden van Kolewa 

We mogen ons gelukkig prijzen dat we 
in de particuliere sfeer een grote club 
‘Vrienden van Kolewa’ hebben. Vanuit 
deze groep was de betrokkenheid 
onverminderd groot, juist in het 
afgelopen jaar. Acties en donaties, klein 
en groot, teveel om op te noemen maar 
ons allemaal even waardevol. 


We zijn blij met zoveel enthousiaste 
mensen om ons heen en dat we ook dit 
jaar weer nieuwe vrienden en donateurs 
hebben mogen verwelkomen. 
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Stichting Kolewa en Contribute 
Foundation: Samen maken we het 
verschil


Eind 2019 kwam een bijzondere 
samenwerking tot stand met Contribute 
Foundation. Geraakt door ons project 
voor kwetsbare gezinnen met een kind 
geboren met schisis, stelde Contribute 
foundation een prachtige donatie 
beschikbaar waaruit in de eerste helft 
van 2020 de schisis-operatie voor 60 
baby’s en (jonge) kinderen gefinancierd 
kon worden. Door de uitbraak van de 
covid-pandemie kwam het project 
halverwege noodgedwongen stil te 
liggen. De operaties werden pas begin 
2021 weer hervat.


Aangezien door de corona-pandemie 
veel gezinnen betrokken bij de projecten 
van Kolewa niet langer konden voorzien 
in hun levensonderhoud werd gestart 
met covid-19 noodhulp met name in de 
vorm van voedselpakketten. In 
Contribute Foundation vonden wij ook 
een enorm betrokken sponsor voor dit 
project. 


Stichting Kolewa en het Wilde 
Ganzen Coronafonds 

We deelden niet alleen 
voedselpakketten uit, maar ook 
gezichtsmaskers, informatieboekjes 
over corona en waterfilters aan gezinnen 
zonder toegang tot veilig drinkwater. In  
dit jaarverslag is te lezen hoeveel 
fondsen, bedrijven, service-clubs en ook 
een enorme groep particuliere Kolewa- 
vrienden ons bij deze missie financieel 
gesteund hebben. Wij zijn hen enorm 
dankbaar.


En dankzij het Coronafonds van Wilde 
Ganzen konden wij nog meer mensen 
helpen die door corona crisis in de 
problemen kwamen. Want met de 
fondsen die we tot medio juni ontvingen 
klopten we bij dit Coronafonds van 
Wilde Ganzen aan. Iedere gedoneerde 
euro bracht zo nog eens 50% extra op. 
Een zeer welkome aanvulling.


Dankzij Contribute Foundation gaat de 1-jarige 
Elisabeth, afkomstig van het eiland Sumba, nu een 
toekomst met een glimlach tegemoet. Een leven 
waarin zij niet gepest wordt of raar aangekeken. Een 
gezond en kansrijk leven, net als ieder ander kind. 
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 Esmee schaatste 100 km op de Weissensee. En liet zich sponsoren 

voor ons schoolproject voor dove kinderen


Voormalig vrijwilligster Froukje haalde geld op voor noodhulp 

voedselpakketten door de verkoop van mooie foto kaarten

Onze jongste Kolewa ambassadeur Dakota 


Arts in opleiding Robin en familie verkochten eigen 
gemaakte sate en haalden een prachtig bedrag op 

Helaas ging de reis naar Bali dit jaar niet door voor Maud en 
haar moeder. Met oa hun kaarsenactie werd veel geld 

opgehaald voor schisisoperaties


Huisarts Koos van Alphen kreeg bij zijn afscheid een prachtig 
bedrag mee van zijn patiënten voor waterfilters
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Veel acties in Nederland voor de bevolking op Bali en een 
aantal enthousiaste presentaties door onze voorzitter 

Door de corona-maatregelen zag het op de kaart zetten van 
onze stichting er dit jaar heel anders uit. Toch keken we steeds 
naar wat kon en werd op 1,5 meter afstand uitleg gegeven 
worden over onze stichting. 


Samen met Bram en Rinnie de Groot van Project Namaste, 
werd een bezoek gebracht aan de kringloopwinkel van 

Stichting Pikulan in het hoge Noorden. 

Zij zijn al lang nauw betrokken bij onze projecten en ook in dit 
moeilijke jaar mochten wij op hun enorme steun rekenen.


Dichterbij huis was er een presentatie voor de Alphense 
afdeling van Soroptimisten International. En bij Rotary afdeling 
Boskoop. Zij lieten ons niet voor niets komen en overhandigden 
na afloop een mooie cheque aan onze voorzitter.
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Via posters vroegen wij aandacht voor onze 
noodhulp en bedankten we onze sponsors.
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Publicaties en communicatie

Een nieuwe, frisse look voor 
de abonnees op onze 

nieuwsbrief

Sinds oktober is Kolewa 
ook te vinden op 

Lees hier het interview met onze 
voorzitter nav het gezamenlijke 

project noodhulp met Wilde 
Ganzen

Stagiare journalistiek Varja Dijksterhuis maakte 
een aantal nieuws artikelen en video-blogs

https://www.wildeganzen.nl/projecten/naaiatelier-bali
https://www.wildeganzen.nl/projecten/naaiatelier-bali
https://www.wildeganzen.nl/projecten/naaiatelier-bali
https://www.wildeganzen.nl/projecten/naaiatelier-bali
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Bezoekers op Bali


Stichting Kolewa 
Nederland
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Bali werd half maart gesloten voor 
bezoekers   

Maar liefst 160 bezoekers brachten ons 
in 2019 een bezoek. En ook dit jaar 
keek ons team op Bali weer uit naar een 
bezoekje van de vele oude bekenden, 
‘vrienden van Kolewa’, maar ook naar 
nieuwe geïnteresseerden. Allemaal 
mensen die onze stichting een warm 
hart toedragen. Vanaf half maart werd 
het stil. 


Toch was het een levendig 1e kwartaal. 
Niet op de laatste plaats door de komst 
van Hiske, nichtje van onze voorzitter 
Syta Plantinga, en Christel. Beiden 
bekend door hun deelname aan het TV 
programma ‘Utopia’. Zij bezochten onze 
projecten en brachten dit onder de 
aandacht bij hun achterban. Ze gingen 
onder andere mee op outreach waarbij 
waterfilters werden uitgedeeld in arme 
gebieden.


Niemand komt met lege handen. 
Zelfgemaakte knuffels, knutselspullen 
en kinderkleding vonden hun weg naar 
Indonesië. Ook gebruikte hoor-
apparaten en brillen komen mee uit 
Nederland. Vaak wordt er in Nederland 
een geldelijke inzameling gehouden 
onder bekenden en overhandigt men 
een mooi geld bedrag. Of men gaat 
mee boodschappen doen op de markt. 
Een win win situatie, ook voor de locale 
ondernemer.


Kolewa vrienden Piet en Elly Hutzezon met hun 
sponsorkindje en zijn moeder 

Ook de familie Bol bracht ons een bezoek en kwam 
niet met lege handen

https://youtu.be/U2q0GEU6JSk
https://youtu.be/U2q0GEU6JSk
https://youtu.be/-c6WPOcyL_I
https://youtu.be/-c6WPOcyL_I
https://youtu.be/-c6WPOcyL_I
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Stage op Bali


Stichting Kolewa 
Nederland 
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Stage op Bali 

Bali is een populaire stage-
bestemming. Studenten en vrijwilligers 
vanuit verschillende opleidingen en 
achtergronden hebben belangstelling 
voor een stage bij onze stichting. 
Studenten o.a. van Hanze Hogeschool 
Groningen en Hoge School Den Haag 
en via stagebureau Young Professional 
Interns op Bali. Een stage bij Kolewa 
laat stagiaires kennis maken met de 
wereld die schuilgaat achter de 
schoonheid van de mooie hotels en 
stranden.


Bestuursleden Clara Waardenburg en 
Annemiek van Haastregt beoordelen in 
Nederland de sollicitaties in de vorm 
van een persoonlijk interview. In tweede  
instantie wordt er een video-gesprek 
met Syta Plantinga en het team op Bali 
georganiseerd. Nadat alle partijen 
spreken van een win-win situatie wordt 
de stage officieel bekrachtigd met een 
contract via de opleiding en het 
ondertekenen van de gedragsrichtlijnen 
van Stichting Kolewa. 


Alle studenten voeren vooraf actie 
binnen de vrienden en familiekring. Hun 
vergaarde budget wordt ingezet voor 
een activiteit op hun vakgebied, dan 
wel het sponsoren van een operatie. 

Het is bijzonder om persoonlijk de 
kinderen te ontmoeten voor wie de 
operatie mogelijk is gemaakt.


In januari zat de stage erop voor drie 
studenten. Sabine Jansen was sinds 
september bij Kolewa voor haar HBO 
opleiding Social Work. Een van haar 
aandachtsgebieden was het geven van 
Engelse les aan kleuters en middelbare 
scholieren vanuit onze ondersteuning 
binnen speciaal onderwijs. Sabine 
ontpopte zich ook als ‘zwemjuf’ en 
hielp Handoyo met zijn oefeningen in 
het zwembad. 


Stagiaire en studente journalistiek, 
Varja Dijksterhuis, maakte deze video-
blog. Naast een aantal video-blogs 
voor onze website en nieuwsbrieven, 
zette zij Kolewa met persoonlijke  
artikelen op de kaart bij een aantal 
(locale) bladen met name voor expats. 


Iris Brouwer deed bij ons werkervaring 
op vanuit haar minor Working World 
Wide aan de Hogeschool in Rotterdam. 


Helaas maakte de corona-uitbraak in 
maart een einde aan de stages die voor 
een aantal andere studenten nog in het 
verschiet lagen. 


Stagiaire Eline Sloof had haar koffers al 
gepakt maar moest last minute de reis 
naar Bali afblazen. Zo ook Tess en Finn, 
twee verloskundigen in opleiding, die 
een bezoek aan een congres met een 
onderzoek voor onze stichting zouden 
combineren. Logopediste Tessa 
Fennema en haar dochter Maud 
planden een periode vrijwilligerswerk in 
ons opvanghuis Rumah Bicara.


Afhankelijk van de ontwikkelingen 
hopen wij vanaf september 2021 weer 
mogelijkheden te hebben voor stages 
en vrijwilligerswerk.

https://youtu.be/Och3VaGKjY4
https://youtu.be/Och3VaGKjY4
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Financieel verslag 2020


Stichting Kolewa 
Nederland
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In het Engelstalige jaarverslag van Yayasan Kolewa Harapan 
Indonesia, kunt u uitgebreid lezen over onze projecten in 
Indonesië die wij hebben kunnen realiseren met de donaties 
ontvangen in 2020. 

Door de ondersteuning van vele fondsen, bedrijven, service-
clubs en particulieren hebben wij dit jaar veel gezinnen kunnen 
ondersteunen met noodhulp voedselpakketten, mondmaskers, 
waterfilters en het verstrekken van gratis maaltijden.


Ook maakte uw donaties het mogelijk om kinderen vanuit ons 
onderwijsproject voor dove- en slechthorende kinderen on-line 
lessen gebarentaal te kunnen blijven aanbieden door hen te 
voorzien van internet-tegoed.


Februari 2021 zijn de ziekenhuizen weer voorzichtig opgestart 
met het opereren van kinderen met schisis. Omdat er nog niet 
gereisd kan worden, op dit moment alleen nog voor patiëntjes 
woonachtig op Bali. Dit is mooi nieuws en hopelijk kan dit snel 
in 2021 verder worden uitgebreid.


Wij rekenen in 2021 weer heel graag op uw steun. Die steun, 

in welke vorm ook, motiveert ons om door te gaan. Er wachten 
immers nog altijd veel kinderen op hulp. 


Het afgelopen jaar hebben we gezien hoe kwetsbaar we zijn. 
Maar ook hoe sterk, als we ons voor elkaar inzetten.

“Geef een toekomst met een glimlach!”


Dank u wel! 

Met vriendelijke groet,


Het bestuur
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Stichting Kolewa 
 Statutair gevestigd: 

 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 (secretaris)  

+ 31624254499  Annemiek van Haastregt (penningmeester) 

+ 6281237059714 Syta Plantinga (bezoekers Bali) 

ANBI: 818112864


Bank: NL79ABNA0980 9106 68
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