JAARVERSLAG YASAP 2019

Auteurs: Brecht Gerbrandy, Willy Deinum en Roel van der Steen
Januari 2020
1

Inhoud
Inleiding ................................................................................................................................................... 3
1.

YASAP Nederland ............................................................................................................................ 4
1.1 Bestuur YASAP Nederland ............................................................................................................. 4
1.2 Bezoek Brecht aan West-Timor ..................................................................................................... 4
1.3 Financiën ....................................................................................................................................... 6
1.4 ANBI status .................................................................................................................................... 6
1.5 AVG ................................................................................................................................................ 6
1.6 Overig ............................................................................................................................................ 6

2 Public Relations .................................................................................................................................... 7
2.1. Website en nieuwsbrieven ........................................................................................................... 7
2.2. Publieksacties ............................................................................................................................... 7
3. Samenvatting 2019 ............................................................................................................................. 7

2

Inleiding
Het jaar 2019 was een voor Yasap Nederland stabiel jaar. De taakverdeling tussen de drie
bestuursleden is goed en we kwamen 2x bij elkaar.
Bij YASAP-Tarus op Timor veranderde wel het een en ander door hun samenwerking met
Unicef en PPMT. Daarover in dit verslag meer.
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1. YASAP Nederland
1.1 Bestuur YASAP Nederland
De samenstelling van het bestuur in 2019 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 1 augustus tot 12 september was Brecht in Indonesië. Hieronder de ontwikkelingen
sindsdien:
a) PPMT: (pusat pelatihan misi terpadu) is een trainingscentrum voor organische
landbouw. Zie voor meer achtergrond het jaarverslag 2018.
Brecht is eerst in Jakarta naar het PPMT-hoofdkantoor geweest voor een gesprek
met het hoofd Missiologie van de Chinese kerk ‘Pdt/Ds. Hari’. Er is geen contract
tussen YASAP en PPMT. Een evaluatie van tuinman ‘oom Frederik’ van PPMT vond
daarom niet plaats, terwijl hij wel een relatief fors salaris krijgt van Yasap. De
opbrengst van de tuin bij YASAP is hoger geworden en is organisch geteeld. Er is
geen sprake van significante inkomsten waardoor het salaris van Frederik
terugverdiend kan worden.
b) Nieuwe leiding per augustus op voordracht van Jolie: Ibu Reni en Yusak. In eerste
instantie leek dit heel goed. Ze zagen deze baan als roeping en hoefden geen hoog
salaris. Er is de 2 maanden dat ze werkten wel een bescheiden salaris betaald door
YASAP, maar begin oktober is afscheid van hen genomen. Ze bleken niet te passen
bij YASAP en er was geen vertrouwensband met de kinderen en de staf. Ze wilden
ook niet mee eten met de kinderen (wat altijd wel de gewoonte is) en de YASAPkinderen zouden ‘dom’ zijn volgens hen… Eind 2019 heeft YASAP-Tarus daarom
weer een vacature ‘manager YASAP’.
c) Kleuterschool – Er was in de zomer een akkoord met het schoolcomité (en
gesteund door het nieuwe bestuur van YASAP in Timor) dat de leerkrachten per
direct niet meer door YASAP-Nederland betaald zouden worden. In feite heeft
Brecht hen voor het blok gezet na vele jaren aandringen. De lokale overheid zou
vanaf vorig jaar een significante subsidie moeten geven maar nog geen salaris!
(Conform het Indonesische overheidsbeleid). Nadat Brecht vertrok is er wel
contact geweest met het dorpskantoor en ook werd er geld toegezegd, maar of er
al iets ontvangen is en wanneer is onduidelijk. Uit het financiële verslag wordt
duidelijk dat er inderdaad geen afdracht aan het schoolpersoneel meer zichtbaar
is. Of er iets aan alternatieve vergoeding voor de leraren is geregeld, is op het
moment van schrijven onduidelijk. Actie moet bij het Timor bestuur liggen!
d) Schooltuin(en) – De aanvraag voor de wedstrijd van Wilde Ganzen heeft het niet
gehaald omdat YASAP als Stichting een privé-initiatief is. Toch leverde het gesprek
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nadien wel een opening op: Schooltuinen (organische teelt) voor meerdere scholen
op Timor, dat wil Wilde Ganzen waarschijnlijk wel steunen. En met de inbreng en
de ondersteuning van PPMT plus ook het al eerdere pleidooi van Unicef om
schooltuinen aan te leggen. Een plan dat zeker door deze twee organisaties als een
noodzakelijke behoefte voor jonge kinderen + hun ouders op Timor gezien wordt.
Goed nieuws: de kinderen van YASAP zijn t.g.v. de PPMT-activiteiten nu ook
positief gaan denken over tuinieren c.q. landbouw. Zo is Fince dit jaar landbouw
gaan studeren.
Unicef heeft al workshops gegeven over een holistisch curriculum. Voor Timor
betekent dit: Tuinieren inbouwen in de lesprogramma’s en dit de leerkrachten van
diverse scholen op Timor zich eigen laten maken. Het bij Wilde Ganzen ingediende
tuinproject voor 1 school gedurende 1 jaar kent een budget van € 6000. Uitrol naar
meerdere dorpen zou een veelvoud gaan kosten en in de eerstvolgende jaren niet
veel opleveren. Het bestuur van YASAP op Timor is nu aan zet en gaat er in 2020
mee bezig . Zij gaan zich beraden of dit nu al haalbaar voor YASAP is waar nog geen
nieuwe manager is. Wel zijn de twee dames in het bestuur Ibu Joli Kaban en Ibu
Dina Penpada overtuigd van het nut en enthousiast over de mogelijkheid dat een
NGO uit Nederland “Wilde Ganzen” het idee van de schooltuin als belangrijk
project voor de YASAP-kleuterschool ziet. In feite is het een vervolg op het plan van
Unicef: scholing of te wel het curriculum op Timor moet passend gemaakt worden
in dit agrarische gebied.
e) Kindertehuis - De overheid vindt: “Weeshuizen kunnen beter sluiten”, die richting
wilden wij vanuit NL vorig jaar volgen. Onze lokale staf in Timor wil het echter niet
sluiten, maar wil wel een andere selectie van nieuwe kinderen. Dus afwijkend van
het overheidsbeleid en met de lijn van Wilde Ganzen/PPMT lijken we door te gaan
met het kindertehuis. Er stroomden in 2019 2 nieuwe kinderen (pubers) in. In het
werkplan dat de vorige leiding gemaakt heeft in september 2019 is geschreven
‘socialiseren weeshuis’ ofwel bekend maken in de omgeving. Dat duidt op een
actieve positionering.
Ons kindertehuis is geen weeshuis, maar veel meer een huis waar arme kinderen
meer kansen krijgen (richting scholing/opleiding) op vervolgonderwijs na de
middelbare school en een baan. Een ander item op Timor is het steeds grotere
aantal mensen dat door migratie naar andere delen van Indonesië vertrekt.
Waardoor landbouwgrond braak komt te liggen. Redenen voor YASAP om de
samenwerking met PPMT te zoeken en onderwijs gericht op de landbouw te
stimuleren.
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1.3 Financiën
Een belangrijke inkomstenbron voor YASAP Nederland is nog altijd het geld dat de ca. veertig
donateurs/sponsoren overmaken op de rekening van YASAP. Samen doneerden zij in 2019
een bedrag van; € 9080,00. In 2019 kwamen er enkele nieuwe donateurs bij. Ook
beëindigden in 2019 enkele donateurs hun sponsorschap.
YASAP ontvangt jaarlijks meerdere giften. Giften waren er ook dit jaar, het zijn veelal
éénmalige giften. Het totale bedrag bedroeg in 2019; € 2447,00.
Eind 2019 ontving YASAP Nederland een legaat ter waarde van ruim € 26.000,00.
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 altijd in beperkte mate eigen inkomsten. Zoals bijvoorbeeld
inkomsten verkregen door de opbrengst van de 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 website https://www.yasap.nl

1.5 AVG
Algemene Verordening Gegevensbescherming. Alle sponsoren en donateurs zijn hierover
begin 2019 schriftelijk op de hoogte gesteld door middel van een toestemmingsbrief. Ook is
de YASAP-website aangepast conform de AVG eisen en blijven we als bestuur ons maximaal
inspannen om dataverwerking uit te voeren conform de AVG eisen.

1.6 Overig
Marsa, Delila, Yorim (echtgenote Sita) hebben elk een stuk grond gekocht in de buurt van
het YASAP-complex. Hier heeft Marsa intussen haar eigen huis gebouwd, Delila spaart nog
voor de bouw en Yorim had het fundament gebouwd voor hun huis maar is in maart 2019
vrij plotseling overleden. Hiermee blijven ze betrokken bij YASAP en maken zo eventueel
ruimte voor hun opvolgers bij YASAP.
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2 Public Relations
2.1. Website en nieuwsbrieven
Ook in 2019 werd de website van YASAP verzorgd door Alie Mulder. Alle nieuwsbrieven en
jaarverslagen zijn op de website terug te vinden. Ook de donatie mogelijkheid en informatie
over ANBI worden vermeld.

2.2. Publieksacties
In 2019 zijn geen speciale acties ontwikkeld. Het YASAP-bestuur in Nederland legt al enkele
jaren de nadruk op het maken van projectvoorstellen/proposals door het
bestuur/management van YASAP Timor. Mochten wij een goed plan ontvangen dan gaan
we proberen steun te krijgen voor dat plan aangeboden in hun proposal/projectvoorstel.

3. Samenvatting 2019
2019 begon met name te bewegen door het bezoek van Brecht in de zomer. Een nieuw
bestuur en een nieuw management echtpaar leek de ontwikkelingen op Timor in een
stroomversnelling te brengen, maar in oktober is toch alweer afscheid genomen van het
management echtpaar; het klikte niet. Het bestuur op Timor is nu weer op zoek naar een
nieuwe manager en wij zijn positief over de kwaliteit van het nieuwe bestuur.
De PPMT-tuin bij YASAP draait goed: de opbrengst lijkt verdubbeld. Maar er is geen sprake
van significante extra inkomsten waardoor het salaris van de PPMT-tuinman terugverdiend
kan worden. De kinderen van YASAP zijn t.g.v. de PPMT-activiteiten nu wel positief gaan
denken over tuinieren en landbouw.
De overige ontwikkelingen zijn stabiel: De meeste kinderen doen het goed, er zijn 2 nieuwe
kinderen bijgekomen, de staf continueert haar werk, al is Marsa niet geheel gezond. Het
bestuur in Nederland is ongewijzigd en de financiën zien er goed uit.
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