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Inleiding
Het jaar 2018 was een jaar wat qua bestuur en werkzaamheden hier in Nederland
betrekkelijk rustig zonder veel acties onzerzijds verliep. De taakverdeling tussen de drie
bestuursleden is goed en we kwamen 3x bij elkaar.
Bij YASAP-Tarus veranderde wel het een en ander. Daarover in dit verslag meer. Door hun
samenwerking met Unicef en PPMT. In dit jaarverslag een overzicht van de ontwikkelingen
en wetenswaardigheden.
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1. YASAP Nederland
1.1 Bestuur YASAP Nederland
De samenstelling van het bestuur in 2018 bleef ongewijzigd: Brecht Gerbrandy als voorzitter,
Willy Deinum als penningmeester en Roel van der Steen als secretaris.

1.2 Bezoek Brecht aan West-Timor
Vanaf 13 juni tot en met 8 augustus was Brecht in Indonesië. Bij YASAP trof zij de vertrouwde
situatie aan. Vrolijke kinderen, die op dat moment vakantie hadden. Hierdoor kon Brecht
‘s ochtends Engelse les geven. Zij heeft toen de kinderen gevraagd of zij later in 2018 een
Engelse nieuwsbrief aan de Nederlandse sponsoren zouden willen schrijven. En dat is gelukt.
In december kregen we een leuke nieuwsbrief vanuit West-Timor in het Engels door hen zelf
geschreven.
Brecht had in deze periode de nodige gesprekken met Debby. Zij stelde voor coördinator te
worden als opvolgster van Stef Riwu, haar man die lange tijd programma manager van
YASAP was geweest. Haar taak zou minder officieel zijn met deze nieuwe benaming en dat
prevaleert Debby. Haar activiteiten zijn vooral gericht op de kleuterschool, zij is ook de
stuwende kracht achter het succes van de kleuterschool. Haar motivatie voor de
kleuterschool kreeg nog een nieuwe impuls doordat de kleuterschool een contactschool van
Unicef-Kupang is geworden.
Brecht bracht samen met Debby en 3 van de oudste meisjes een bezoek aan Soe (MiddenTimor) waar een nieuwe PPMT-locatie is gekomen (2017). PPMT (pusat pelatihan misi
terpadu) is een trainingscentrum voor organische landbouw. Ontstaan vanuit de GKY (Gereja
Kristus Yesus- een rijke Chinese kerk) in Jakarta. Hun doel is verspreid over heel Indonesië
trainingen en voorlichting geven over de bedreigingen en agressieve methoden vanuit
sommigen radicale Islamitische Stromingen om arme mensen over te halen Moslim te
worden. Met de lokale kerk GMIT heeft men een MU (memorandum of understanding). Dit
alles om de Timoreese kerk te helpen en de economie / landbouw te stimuleren. Hun
motivatie is: als de armoede toeslaat of zoals die al sinds mensenheugenis heerst op de
eilanden dan trekken de mensen weg uit hun gebied en worden of gastarbeider of laten zich
overschrijven naar de Moslim groepen die zieltjes kopen in armoedige gebieden in heel
Indonesië. Dit zien zij als een groot gevaar. Het is een bedreiging van het Christelijk geloof in
Indonesië en ook een bedreiging van de Grondwet van Indonesië, waarin elke godsdienst tot
nog toe evenveel recht van bestaan heeft. Deze dreiging wordt nog versterkt in een
globaliserende wereld waar enkel economische regels gelden en mensenrechten er niet zo
erg toe doen.
Later bracht Brecht met het schoolcomité van de YASAP-Kleuterschool nogmaals een bezoek
aan dit trainingscentrum. Achterliggende gedachte was dat als PPMT-interesse heeft om
een samenwerkingsverband met YASAP aan te gaan, het schoolcomité een belangrijke rol
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zou kunnen spelen. Het schoolcomité kan namelijk als motivator naar de ouders toe samen
met PPMT de (school)tuin tot een succesvolle tuin maken die ook inkomsten kan genereren
voor de verzelfstandiging van de school. Waar op termijn ook trainingen aan de
kleuterschool, ouders, boeren uit het dorp enz. gegeven worden.
Unicef had geld ter beschikking gesteld ter verbetering van de scholen die de trainingen
gevolgd hebben naar een meer holistische vorm van onderwijs. Doel was dat de kleuters zich
namelijk van jongs af aan bewust worden van de vele mogelijkheden die hun eigen grond
biedt om in hun eigen levensonderhoud te voorzien. In overleg met de Unicef coördinator
was men bereid het beschikbare geld voor een deel van de reorganisatie van de tuin rond
het YASAP-complex te besteden.
Het was verbazingwekkend dat in zo korte tijd met verschillende partijen overeenstemming
werd bereikt met verstrekkende beslissingen. Dit staat in schril contrast met het
enthousiasme van de synode voorzitter van de GMIT-kerk en eigenlijk ook met het school
comité. Bij deze lokale (kerkelijke)partijen speelt een bijna onoplosbaar cultureel probleem:
“Wie heeft de macht en waar ben je naar geneigd te luisteren”. Er spelen oude sentimenten
zoals een kerkenraad heeft te allen tijde het hoogste gezag heeft, een synode die altijd
neutraliteit moet uitstralen. Je loopt dus steeds op hete kolen en je moet te allen tijde een
persoonlijke voorkeur vermijden om o.a. een al oude stammenstrijd te voorkomen.
Ondanks een uiterst trage institutionele voortvarendheid van kerken en overheden op WestTimor is in de YASAP-tuin veel gebeurd. Er kwam een ploeg vrijwilligers via PPMT die de tuin
opnieuw ingericht hebben met een irrigatiesysteem, efficiënte beddingen,
compostbereiding, polybag kweek van groentes. Ook werden nieuwe gewassen
geïntroduceerd zoals broccoli. Regelmatig ontvangen we foto’s van de door de PPMT
geleverde medewerker die ook Yorim en Albert de kennis over organisch tuinieren bij
brengt. Er is meer werkdiscipline en de resultaten van de tuin zijn veelbelovend.
De voorlopige conclusie van ons is, dat de staf en dan met name Debby als coördinator zich
nog verder moet ontwikkelen. Zij heeft een training van een maand bij PPMT gevolgd en is
zelf ook overtuigd dat de organisch werkwijze van tuinieren het beste is. Maar YASAP/
Debby heeft nog altijd een sterke kracht naast zich nodig om alles overtuigend over het
voetlicht te brengen. Wel is duidelijk dat wij vanuit Nederland nauwelijks een rol kunnen
spelen hoe de onderlinge samenwerking daadwerkelijk tot stand moet komen.

1.3 Financiën
Een belangrijke inkomstenbron voor YASAP Nederland is nog altijd het geld dat de ca. vijftig
donateurs / sponsoren overmaken op de rekening van YASAP. Samen brachten zij in 2018
een bedrag van; € 10.720,00 bijeen. In 2018 kwamen er geen nieuwe donateurs bij. Eind
2018 heeft één donateur het sponsorschap beëindigd.
YASAP ontvangt jaarlijks meerdere giften. Giften waren er ook dit jaar het zijn meestal
éénmalige giften. Het totale bedrag bedroeg in 2018; € 1.877,74
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De vervolgstudies van 2 meisjes op Java, maar ook die van sommige meisjes op West-Timor
brengen hogere studiekosten met zich mee. Donateurs die speciaal voor studies van
kinderen willen doneren kunnen dat doen, d.m.v. het vermelden van een opmerking hierover
bij de donatie.

YASAP-Tarus heeft nog steeds in beperkte mate eigen inkomsten. Zoals bijvoorbeeld
inkomsten verkregen door de opbrengst van sawa of tuin die verkocht is. Inkomsten doordat
er gasten bij YASAP kwamen logeren. Deze inkomsten zijn verhoudingsgewijs gering maar
worden altijd vermeld in de maandelijkse financiële rapportage van YASAP Tarus. Debby is
de administratieve kracht die de boekhouding doet en die de rapportages regelmatig naar
het bestuur in Nederland stuurt.

1.4 ANBI status
YASAP-Nederland heeft de ANBI-status sinds 2008. Dit jaarverslag komt overeenkomstig de
regels betreffende ANBI-organisaties op de www.yasap.nl

1.5 AVG
Het bestuur van YASAP Nederland is zich ervan bewust dat ook YASAP als stichting zich moet
houden aan de Europese privacy richtlijnen die ook gelden voor stichtingen in Nederland: de
Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij hebben in 2018 voor de stichting Yasap
de verplichte Privacyverklaring opgesteld en zullen alle sponsoren en donateurs hier begin
2019 schriftelijk van op de hoogte stellen middels een toestemmingsbrief. Ook is de Yasap
website aangepast conform de AVG eisen en zullen we als bestuur ons maximaal inspannen
om datawerking uit te voeren conform de AVG eisen.

2.1 YASAP-Tarus algemeen en het bestuur
In het jaarverslag van 2017 schreven we wie er als resultaat van het toen laatst genomen
besluit over een nieuw te vormen Yasap-Tarus bestuur zitting zouden nemen. Helaas is de
samenwerking met dit team niet gelukt. De communicatie verliep moeizaam, de vragen die
Nederland stelde werden veelal als bedreigend ervaren. Uiteindelijk heeft men het contact
stilzwijgend verbroken. Tijdens het bezoek van Brecht in juli 2018 zei Mery Kolimon dat het
weinig zin had hen nogmaals te benaderen. Dit betekent dat er op dit moment geen actief
bestuur meer is bij YASAP-Tarus. Dit is erg jammer maar er is niets meer aan te doen. Het
“oude bestuur van 2010-2017” blijft nog onveranderd notarieel in de YASAP-Tarus statuten
staan. Ook de naam van de adviseur van YASAP, Mery Kolimon eveneens synodevoorzitter,
blijft gewoon gehandhaafd in de statuten. De relatie met haar is goed en eventueel komt er
ooit nog eens een onverwacht lichtpuntje vanuit de GMIT kerk richting YASAP.

2.2 Kindertehuis
Voor het kindertehuis stond alles qua nieuwe ontwikkelingen in 2018 nagenoeg geheel stil.
10 kinderen gaan naar school, 2 studeren op Java en het kindertehuis staat halfleeg. De tuin
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levert een beetje groente op. Het mannelijke personeel maakt zich niet al te druk en de tuin
heeft (of had) dus ook geen optimale opbrengst.
Door Debby haar deelname aan de vicaris training bij PPMT heeft zij contact kunnen leggen
met de vele toekomstige jonge predikanten van de GMIT-kerk. Daardoor heeft zij YASAP
kunnen promoten en uitgelegd wat de doelstellingen van het kindertehuis zijn. Hierna
werden 2 kinderen van Alor door een vicaris van Alor met argumentatie en onderbouwing
aangemeld voor het kindertehuis. Een meisje van 16 jaar dat zeer gemotiveerd is zo goed
mogelijk op school te presteren. Haar familie kan de hoge kosten voor een universitaire
studie niet opbrengen. En een jongen van 13 jaar uit een gezin van 6 kinderen, die door de
ouders enorm gestimuleerd wordt zo goed mogelijk te leren om een betere toekomst te
krijgen dan zijn erg arme boerenfamilie op het geïsoleerde eiland Pantar (hoort bij Alor).
Deze 2 kinderen zijn op voorspraak van een vicaris bij YASAP gekomen. YASAP ziet dat deze
kinderen graag willen leren en hun droom willen realiseren. Hopelijk is dit een nieuwe
stimulans voor YASAP om betrouwbare mensen te benaderen en hen te overtuigen van de
mogelijkheden die YASAP kan bieden.
De kinderen die al langer bij YASAP wonen doen het goed. Venli, onze meest hoopvolle
biologie studente woonde in het kindertehuis maar heeft te kennen gegeven zelfstandig te
willen wonen. Reden daarvoor is waarschijnlijk haar beurs die haar in staat stelt haar studie
en levensonderhoud zelf te bekostigen. Het vervelende is dat het geen vriendschappelijk
afscheid is geweest, hier wringt de schoen vaak op Timor.
De meisjes op Java daarentegen genieten alle vrijheid maar doen ook hun uiterste best goed
te presteren. Zij voelen zich bevoorrecht nu ze aan hun praktijk zijn begonnen als toekomstig
verpleegkundigen in ziekenhuizen. Beide meisjes genieten en zijn dankbaar dat zij in staat
zijn zieke mensen daadwerkelijk te kunnen helpen.

2.3 Kleuterschool
De belangrijkste mededeling over de kleuterschool van YASAP is, dat er nog steeds een
stijgende lijn in de kwaliteit van het onderwijs aan de Ceria kleuterschool te vermelden valt.
De 3 ervaren gediplomeerde leerkrachten van de kleuterschool leren nog steeds bij nu met
name door de trainingen van Unicef. Die een landelijk curriculum van de Indonesische
Overheid voor kleuteronderwijs vertaald naar de lokale situatie op West-Timor. Dit houdt in
dat het holistisch curriculum moet worden geïmplementeerd, dat rekening houdt met alle
facetten van het leven op West-Timor. Daarom moeten de kinderen leren over hun eigen
omgeving, hoe daar gezond op te groeien. Met aandacht voor tuinieren, milieuaspecten etc.
Het aantal leerlingen stijgt ook gestaag doordat ouders zien dat de kwaliteit van de lessen op
de YASAP-kleuterschool beter zijn dan die van de andere kleuterscholen in de buurt. In het
school comité zitten enkele invloedrijke mensen uit het dorp en óók Stef Riwu de man van
Debby. Dit is een sterke ploeg maar wat er bereikt wordt in de zittingsperiode van dit comité
van twee jaar is vooralsnog onduidelijk.
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2.4 Salariëring van de staf/personeel kleuterschool
Debby heeft een dubbele taak en heeft salarisverhoging gekregen. Stef kreeg een bijdrage
voor de bewezen diensten in 2017. De andere kleuterleidster Emma heeft ook
salarisverhoging gekregen. Het hoofd van de kleuterschool Mira rekent op een toelage van
de overheid. Hoeveel dit wordt is onduidelijk en kan ook betekenen dat zij onder de regels
van de overheid gaat vallen. Maar dit is haar persoonlijke keuze. Marsa krijgt salaris als
hoofd van de huishouding, Yufim als studente en assistente van Marsa, krijgt kost en
inwoning en een kleine bijdrage van YASAP voor haar hulp, Delila is ook ex-kindertehuis
bewoonster van YASAP, zij heeft haar werkruimte bij YASAP als naaister en helpt als
tegenprestatie ook mee in de huishouding. Yorim en Albert, leren en werken bij YASAP in de
tuin daarvoor krijgen ook zij een salaris. De deskundige tuinman via PPMT die intern bij
YASAP woont en werkt ontvangt ook een salaris.

3 Public Relations
3.1. Website en nieuwsbrieven
Ook in 2018 werd de website van YASAP verzorgd door Alie Mulder. Alle nieuwsbrieven en
jaarverslagen zijn op de website terug te vinden. Ook de recente ontwikkelingen in het
kindertehuis en van de kleuterschool. Ook de donatie mogelijkheid en informatie omtrent
ANBI worden vermeld.

3.2. Publieksacties
In 2018 zijn geen speciale acties ontwikkeld. Wel was er contact met Pikulan in
Surhuisterveen. Deze Stichting is actief in Indonesië. Zij krijgen hun inkomsten uit de
kringloopwinkel ter plaatse. Met deze gigantische opbrengst zouden ze meerdere projecten
in Indonesië kunnen ondersteunen. Tot een nadere samenwerking is het nog niet gekomen.

3.3. Overig
Marsa, Delila, Yorim en Sita hebben samen een stuk grond gekocht in de buurt van het
YASAP-complex. Hier willen ze alle vier (3 huizen) een huis voor zichzelf bouwen. Hiermee
blijven ze betrokken bij YASAP en maken zo eventueel ruimte voor hun opvolgers bij YASAP.
De bouw gaat traag omdat zij het bouwmateriaal niet in één keer kopen en ook hun
bouwlieden vaak familieleden zijn die pas komen als het hen uitkomt. Dus bij alles geldt
geduld heel veel geduld.
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4. Samenvatting 2018
2018 was een jaar dat startte zonder communicatie met het lokale bestuur op Timor. Vooral
door het bezoek van Brecht in de zomer is dat ijs weer ontdooit en is er weer sprake van
normaal contact. Wel zonder het nieuwe bestuur dat in 2017 zou starten en zonder
principiële koerswijziging.
Wat dit jaar wél heel succesvol was, is de start van de PPMT-tuin bij Yasap. Nieuwe
technieken en een nieuwe ervaring tuinier die de YASAP-leiding probeert in te werken in de
wereld van biologisch tuinieren. De start in de 2e helft ging voorspoedig. Nu hopen dat het
beklijft.
De overige ontwikkelingen zijn stabiel: Meeste kids doen het goed, staf continueert zijn
werk, bestuur Nederland is ongewijzigd en de financiën zien er goed uit.
Het enige bijzondere in Nederland was de implementatie van de AVG-wetgeving voor Yasap.
Dat heeft geleid tot een mooie privacyverklaring die ook op de website staat.
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