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Jaarverslag 2021


Stichting Kolewa 
Nederland
Compassie creëert begrip, 
samen zijn we sterk! 
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Compassie creëert begrip!

Syta Plantinga, voorzitter.

Compassie is een kracht! Vanuit het hart jouw gevoel tonen, 
meevoelen met die ander en begrip tonen voor de situatie. 

Het zijn eigenschappen die in 2021 nog belangrijker waren dan 
voorheen. Het Corona-virus had veel invloed op een ieders leven, 
zowel in Nederland als in Indonesië. We maakten ons zorgen 
over dierbaren en over de voortgang van onze projecten, we 
toonden begrip voor verlies, geldzorgen en uitgestelde operaties 
maar pasten ons aan. 

Dingen gaan niet altijd zoals we zouden willen, maar bij het 
samenstellen van dit jaarverslag bekroop ons gepaste trots over 
hoe we met elkaar zijn omgesprongen met lockdowns en het 
noodgedwongen vooral online communiceren. We verleenden 
noodhulp, onderhielden de contacten met onze “Kolewa-
vrienden”.  Het moeten omgaan met beperkende maatregelen 
heeft ons niet uit het veld geslagen.  

Met goede hoop op een “normaal’ en gezond 2022 wensen wij u 
voor nu veel leesplezier en danken ook u voor uw compassie en 
begrip. Samen met u werken we jaarlijks aan een “toekomst met 
een glimlach” voor honderden kinderen in Indonesië met een 
medische en/of educatieve  hulpvraag. 
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Het bestuur


Stichting Kolewa 
Nederland
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In 2021 bestond het bestuur uit Syta 
Plantinga (voorzitter), Clara 
Waardenburg (secretaris), Annemiek van 
Haastregt (penningmeester), Manon 
Brugman (PR & communicatie) en Koos 
van Alphen (algemeen bestuurslid & 
medisch adviseur). 


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


De bestuursleden hebben veelvuldig 
contact en maken zich gezamenlijk sterk 

voor de fondsenwerving en het 
selecteren van de stagiaires. Gezien de 
corona pandemie was het echter niet 
mogelijk studenten en vrijwilligers af te 
laten reizen naar Indonesië. 


Het bestuur vergadert jaarlijks minimaal 
zes keer voltallig. Daarnaast zijn er de 
bijeenkomsten van bestuursleden op de 
momenten dat men dat nodig acht en 
vindt verder overleg regelmatig via 
telefoon, mail of video-bellen plaats. 


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. De digitale nieuwsbrief 
werd met enige regelmaat uitgegeven. 
Op verschillende social media  kanalen 
is wekelijks 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

Syta Plantinga, voorzitter. Clara Waardenburg, secretaris. Annemiek van Haastregt, penningmeester. Manon Brugman, algemeen bestuurslid. Koos van Alphen, algemeen bestuurslid & medisch adviseur

http://www.kolewa.com
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   Een nieuw gezicht   -  wisseling van de wacht!

Op 8 december 2021 stelde het bestuur van Stichting Kolewa 
opnieuw het beleidsplan voor de komende jaren vast. Wij vinden het 

van groot belang om transparant te zijn over wat we met donaties 
doen en dat het grootste deel van deze donaties rechtstreeks aan de 

kinderen ten goede komt. We streven ernaar de uitgaven aan 
overhead te beperken. Dit is mogelijk doordat we veel gebruik 

maken van vrijwilligers en sponsoren en doordat de bestuursleden 
hun activiteiten zonder enige vorm van vergoeding uitvoeren. 

https://www.kolewa.com/ziw/wp-content/uploads/2021/12/Kolewa-
NL-Beleidsplan-versie-1.0.pdf

In het vierde kwartaal van 2021 namen we binnen het bestuur van Stichting Kolewa afscheid van Annemiek van Haastregt en Manon 
Brugman. Na een intensieve periode van fijn samenwerken en mooie resultaten boeken werd het stokje van penningmeester 
doorgegeven aan Dick Nooitgedagt. In het dagelijks leven is Dick begeleider van programma’s en projecten voor de Nederlandse 
Immigratie & Naturalisatie Dienst, een onderdeel van het Ministerie van Veiligheid & Justitie. Dick heeft de overtuiging dat het leven 
bestaat uit “learning, earning and returning”, de tijd voor returning is nu aangebroken. Met veel enthousiasme heeft hij op vrijwillige 
basis zitting genomen in het bestuur van Stichting Kolewa, alwaar hij hartelijk is ontvangen. Ter aanvulling van het bestuur vonden er 
tegelijkertijd gesprekken plaats met een vijfde kandidaat, we vertrouwen er op in 2022 weer compleet te zijn. Met ingang van 
september 2021 wordt er maandelijks vergaderd. 

https://www.kolewa.com/ziw/wp-content/uploads/2021/12/Kolewa-NL-Beleidsplan-versie-1.0.pdf
https://www.kolewa.com/ziw/wp-content/uploads/2021/12/Kolewa-NL-Beleidsplan-versie-1.0.pdf


7

In verband met Corona vonden veel contacten online plaats. Tijdens een aantal vergaderingen was het toch mogelijk 
in klein comité aan de bestuurstafel te zitten. 

Dankzij “Zoom” 
was het mogelijk 
wereldwijd de 
contacten te 
onderhouden
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Veel zorg voor goede verslaglegging


Yayasan Kolewa 
Harapan 
Indonesia 
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We zijn zuinig op onze relaties!


Mooie beelden en 
een financiële 
verantwoording 

Het doen van een donatie, groot of klein, komt altijd uit het 
hart. Er wordt binnen besturen, directies of families over 
gesproken.  Stichting Kolewa begrijpt dat donateurs willen 
zien wat er met hun bijdrage is gedaan. Naast dit 
jaarverslag, de berichten op social media en presentaties 
bij service clubs, versturen wij een persoonlijk bedankje 
naar aanleiding van een donatie via de website. In het geval 
van ondersteuning van specifieke projecten door fondsen 
en bedrijven, zorgen wij voor verslaglegging van 
activiteiten en financiën, met vooral sprekende beelden van 
behaalde resultaten: compassie creëert begrip!  

www.kolewa.com    info@kolewa.com #staysafe  #stayhome #peopleneedpeople  #corona #crisis

In week 21 kregen 30 families een voedselpakket dankzij Stichting Pikulan uit Nederland in samenwerking met het team van Yayasan Kolewa Harapan Indonesia.
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Op Bali reizen fondsen en donateurs met ons mee… niet alleen in gedachten maar 
ook met het logo op de “outreach-car”  of “schoolbus” tijdens huisbezoeken en 
het ophalen van patiënten of kinderen met een hoorstoornis  op weg naar 
speciaal onderwijs.  

http://www.apple.com/nl


11

Fondsenwerving & PR-activiteiten


Stichting Kolewa 
Nederland
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Fondsenwerving 

De markt van fondsenwerving is 
continu in beweging. Het vraagt een 
actieve houding binnen het bestuur. 
Hulp daarbij is welkom, in 2021 konden 
we uit verschillende hoeken op steun 
rekenen. Ambassadeurs en 
fondsenwervers zetten zich samen met 
ons in om de projecten in Indonesië 
gefinancierd te krijgen. Daarnaast 
maakten we met een mooi resultaat 
gebruik van sociale media, het 
verzenden van nieuwsbrieven en 
persoonlijk contact met “Vrienden van 
Kolewa”. 

Fondsen, serviceclubs en bedrijven:   
Aan de hand van het projectplan 2021 
werden aanvragen opgesteld en aan 
een aantal fondsen aangeboden, 
samen met het jaarverslag en een 
concrete financiële hulpvraag. In het 
tweede Corona-jaar bleek dit geen 
sinecure, toch kijken we met 
tevredenheid terug op de geworven 
donaties van bestaande en nieuwe 
relaties.  

Vrienden van Kolewa 

We mogen ons gelukkig prijzen dat we 
in de particuliere sfeer vele ‘Vrienden 
van Kolewa’ hebben. Voorbeelden 
daarvan zijn Project Namaste van Rinnie 
en Bram de Groot en de Kumpulan 
Groep uit Den Haag. Zij voeren, evenals 
Yvonne en Jan Soplanit, Harold en Ria 
van de Beeten en vele anderen, actie 
onder familie, vrienden en collega’s 
voor onze projecten. Dankzij deze vele 
enthousiaste ambassadeurs konden 
een groot aantal schisis-kinderen in 
Indonesië afreizen naar Bali voor een 
operatie aan lip of gehemelte en 
werden op Bali voedselpakketten 
uitgedeeld tijdens de economische  
Corona-crisis. Paul en Greet Kool van 
Gezinshuis Stellaluna zetten zich sinds 
jaar en dag in voor ons schoolproject 
voor dove en slechthorende kinderen.  

Particuliere donateurs 

Particulieren die besluiten tot het doen 
van een maandelijks terugkerende 
donatie zijn zeer waardevol.  Iedere 
donatie klein of groot is welkom. We 

zijn blij met zoveel enthousiaste 
mensen om ons heen. In de toekomst 
hopen we nog meer nieuwe vrienden 
en donateurs te mogen verwelkomen 
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Knuffels, gehaakt door de 98-jarige mevrouw 
van Alphen werden verkocht op de 
kinderopvang Pardoes in Meppel 


Julia Wijnmalen vraagt in haar massagesalon 
doorlopend aandacht voor Kolewa 

Sandra Raket gaf het startsein voor een 
originele spaaractie.

Emballage acties bij Albert Heijn in 
Paterswolde en Emmen en ook de 

Jumbo in Emmen deed mee. 

Ingrid Plummen gaf een lezing bij ZIJ-actief in Vaals, hetgeen in een 
aantal mooie donaties resulteerde! 

De Kolewa-postzegels vonden gretig aftrek,  net als de  Kolewa-verkoop 
bij MijnTafel in Alphen aan den Rijn.

Een succesvolle wijnproevers 
van de Soroptimisten 

Alphen aan den Rijn 
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Stichting Kolewa & 
communicatie & 

social media 

De ontwerpster van het logo maakte deze variant  
speciaal voor de feestdagen, een mooie kaart om 
iedereen online de beste wensen te kunnen sturen

YouTube kanlaal

Er werd volop aandacht gegeven aan 
GivingTuesday met filmpjes en posters via 
Facebook, Twitter en Instagram.  
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Geen Nederlands bezoek op Bali, 
maar wel veelvuldig contact!


Stichting Kolewa 
Nederland
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Dirk Jan Baas deed iets extra’s voor zijn sponsorkind, een scholier uit 
ons schoolproject

Bram en Rinnie van Project Namaste 
belden met hun sponsorkindje 

Dankzij een prachtige donatie uit Nederland werd het team voorzien 
van telefoons met een goede camera voor de registratie van patiënten 
tijdens het scouten en het invullen van de data in Evernote, 

Gerrit ter Veen, Nederlander wonend op Bali, bezocht 
de geopereerde kinderen in het ziekenhuis. 

Moeder en dochter 
bedanken hun 
Nederlandse 
sponsor online. 

Jessica overhandigt 
een mooi bedrag, 
dankzij de massage-
trainingen die zij gaf 
in Voorschoten ten 
bate van Stichting 
Kolewa .
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Financieel verslag 2021


Stichting Kolewa 
Nederland
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Verklaring Kascontrolecommissie 2021 

 

 

Ondergetekenden 

verklaren hierbij als kascontrolecommissie  de boekhouding van ͞Stichting Kolewa͟ te Alphen aan de 
Rijn voor het jaar 2021 te hebben gecontroleerd . 

 Hiervoor hebben zij gekeken naar de in april 2022 door het bestuur aangeleverde stukken, zijnde:  

- Jaarverslaggeving 2021 Stichting Kolewa; 
- Jaarverslag 2021 van Yayasan Kolewa Harapan Indonesia; 
- Historische mutaties grootboek 2021 periode 1 t/m 12 
- Financieel jaaroverzicht  31 -12-2021 ABN-AMRO 
- Financieel jaaroverzicht 31-12-2021  ING 
- Projectplan 2021 stichting Kolewa en Yayasan Kolewa Harapan Indoenesia 

evenals de extra aangeleverde toelichtingen in april 2021 via ontvangen e-mails van het bestuur. 

De commissie verklaart dat de jaarrekening van Stichting Kolewa een getrouw beeld geeft van de 
vermogenspositie op 31 december 2021 en het resultaat over het jaar 2021. 

De kascommissie adviseert het bestuur van Stichting Kolewa de penningmeester decharge te 
verlenen voor haar werkzaamheden over het jaar 2021 

 

Getekend, 

 

Abel Hemmelder, ook namens Andre Hemmelder       

 

 

___________________________     

Amsterdam, 30 april 2022 

 

 

-  
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Een woord van dank aan alle donateurs en vrijwilligers! 

2021 wordt gekenschetst als opnieuw een jaar waarin de coronapandemie zijn sporen 
heeft nagelaten. Niet alleen heeft dit de werkzaamheden in Indonesië beïnvloed en 
bemoeilijkt, het heeft ook economische consequenties voor het land waar uw bijdrage voor 
kinderen zo hard nodig is. Ondanks deze moeilijke situatie hebben we toch 94 kinderen 
kunnen helpen met een schisisoperatie, waardoor zij een betere toekomst tegemoet 
kunnen zien. Dankzij uw donaties is het mogelijk geweest om zowel ouders als kinderen 
vanuit het onderwijsproject voor dove- en slechthorenden, gebarentaallessen te geven. In 
het Engelstalige jaarverslag van Yayasan Kolewa Harapan Indonesia, kunt u uitgebreid lezen 
over onze projecten in Indonesië die wij hebben kunnen realiseren met uw donaties 
ontvangen in 2021. 

Wij rekenen in 2022 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. Ook het 
afgelopen jaar hebben we gezien hoe kwetsbaar we zijn. Maar ook hoe sterk, als we ons 
voor en met elkaar inzetten. “Geef een toekomst met een glimlach!” Dankjewel of terima 
kasih!  

Met vriendelijke groet,   

het bestuur  van Stichting Kolewa 
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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) 


+ 31653458902 Syta Plantinga (voorzitter) 

+ 6281237059714 Syta Plantinga contact bezoekers op Bali 

ANBI: 818112864


Bank: NL79ABNA0980 9106 68
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