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Inleiding
Het jaar 2021 was voor Yasap Nederland wederom een Corona jaar met lockdowns en
reisbeperkingen in Nederland én Indonesië. Brecht is daarom dit jaar niet naar Timor geweest.
2021 stond qua support vooral in het teken van de aanvraag bij Wilde Ganzen voor het
biologische landbouwproject.
Bij Yasap-Kupang op Timor veranderde wederom het één en ander door weer nieuwe leiding en
het overlijden van Marsa. Wat ook opviel: Grote slagvaardigheid om het plan voor biologische
landbouw nu goed te beschrijven zodat hulp en gedeeltelijke financiering door Wilde Ganzen
goedgekeurd zou worden. Zie de rest van dit jaarverslag.
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1. Yasap Nederland
1.1 Bestuur Yasap Nederland
De samenstelling van het bestuur in 2021 bleef ongewijzigd: Brecht Gerbrandy als voorzitter,
Willy Deinum als penningmeester en Roel van der Steen als secretaris.

1.2 Ontwikkelingen waar Yasap NL bij betrokken was
Yasap-Kupang werkt momenteel aan drie thema's, namelijk voorschoolse educatie, weeshuizen
en biologische landbouw. Over de diverse onderwerpen is regelmatig contact met Nederland.
a) Leiding:
Alit was als vicaris geplaatst voor anderhalf jaar in een gemeente ver van Yasap en woont
tijdelijk niet bij Yasap. Theny heeft defacto de leiding overgenomen (met contract, zodat
hij officieel als woordvoerder voor Yasap kan optreden) en is enthousiasmerend en
motiverend. Eind 2021 is afscheid genomen van het echtpaar; Alit koos om toch
dominee te worden en haar man heeft een eigen drukke baan in Kupang.
b) Studiebeurs:
Bestuur NL heeft een voorstel voor een studiebeurs overwogen voor arme studenten op
Timor en kansrijke studierichtingen, aan te geven door Staf Kupang, en ze moeten een
beurshoogte vaststellen (kosten student voor 4 jaar). Na ontvangst van studiekeuzes en
kosten zal Yasap NL bepalen hoeveel studenten een beurs kunnen krijgen. Het aantal
studenten is mede afhankelijk van waar ze kunnen/willen studeren en welke studie ze
kiezen. Dit idee heeft geen opvolging gekregen.
c) Trainingscentrum voor organische landbouw
De tuin bij Yasap loopt goed en de kinderen van Yasap helpen daar regelmatig. De
resultaten van de tuinen en rijstvelden konden in 2021 op kleine schaal worden gebruikt
en voorzien in de consumptiebehoeften in het weeshuis. Sommige zijn zelfs beperkt te
koop. De lokale gemeenschap is ook geïnteresseerd in de oogst van Yasap's tuin omdat
de smaak anders is dan die van andere groenten
1 oktober meldt Yasap-Kupang aan NL: We bereiden een conceptvoorstel voor om
samen te werken met Wilden Ganzen Nederland. Daarom hoopt Yasap steun te krijgen
van PPMT als instelling die al een visie en missie heeft in de biologische landbouw. PPMT
zegt dit toe.
Eind oktober 2021 is (na lange voorbereiding) het plan conform de eisen van Wilde
Ganzen opgestuurd. Betreft een plan voor 3 jaar, kost ca. € 40.000, te betalen door
Yasap-Kupang, Yasap NL (bijdrage € 7.000) Wilde Ganzen, PPMT en GMIT( de kerk).
Het plan in een notendop:
“Het dorp Noelbaki is een van de centra van landbouwproductie in Oost-Nusa Tenggara
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op Timor, waarvan de boeren ook chemische meststoffen gebruiken. In 2021 is er
kunstmest schaarste en daarom zijn boeren op zoek gegaan naar alternatieve
meststoffen. Deze situatie is een startpunt geworden voor Yasap-Kupang als een sociale
dienststichting die de gemeenschap bewust wil maken van het gebruik van biologische
landbouwsystemen wat in overeenstemming is met de missie van Yasap: (1) Yasap
ontwikkelen als een model voor biologische landbouw, (2 ) Gezond leven bevorderen (3)
Yasap ontwikkelen als een leercentrum voor de gemeenschap.
Yasap-Kupang wil ook met videomateriaal en sociale media ruchtbaarheid gaan geven
aan deze plannen. Dat zal 2022 gaan worden.
N.B. In deze missie komen de oude doelstellingen om het leven van vrouwen en kinderen
meer kansen te geven dus niet meer voor…
In januari 2022 kwam WG nog met 47 vragen over het Proposal van Yasap-Kupang en ca
een maand later werd het voorstel goedgekeurd en ook al snel geld overgemaakt.
PPMT: “pusat pelatihan misi terpadu” het trainingscentrum voor organische landbouw.
Zie voor meer achtergrond het jaarverslag 2018.

1.3 Financiën
Een belangrijke inkomstenbron voor Yasap Nederland is nog altijd het geld dat de ca. zeventig
donateurs/sponsoren overmaken op de rekening van Yasap. Samen doneerden zij in 2021 een
bedrag van; € 9045,00. In 2021 kwamen er enkele nieuwe donateurs bij. Ook beëindigden in
2021 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 2021; € 2518,05
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-Kupang heeft in beperkte mate eigen inkomsten. Zoals bijvoorbeeld inkomsten
verkregen door de opbrengst van de sawa of tuin die verkocht is. Deze inkomsten zijn
verhoudingsgewijs gering maar worden altijd vermeld in de maandelijkse financiële rapportage
van Yasap-Kupang. Debby is naast onderwijzeres/kleuterjuf en hoofdleiding van het
kindertehuis ook de administratieve kracht die de boekhouding doet en die de rapportages
regelmatig naar het bestuur in Nederland stuurt.
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1.4 ANBI status
Yasap-Nederland heeft de ANBI-status sinds 2008. Dit jaarverslag is overeenkomstig de regels
betreffende ANBI-organisaties op de website https://www.Yasap.nl

2 . Yasap-Kupang
Eind maart is Marsa overleden, dat heeft ontwikkelingen die in gang gezet zijn natuurlijk
vertraagd. Er staan mooie verhalen en herinneringen over mama Marsa’s leven, en over haar
overlijden op de website.

Graduation Maria: Op 30 sept heeft Maria haar diploma gehaald met het nodige officiële
vertoon en mooie foto’s. Toch moet ze nóg een jaar opleiding volgen voordat ze gediplomeerd
in een ziekenhuis aan het werk kan. Hier Maria met erachter Sarah:

Varkens/Kiosk: Debby heeft thuis “geoefend” met het houden van varkens en een training
gevolgd bij PPMT. PPMT in Soe kan ook blijven helpen en adviseren. Debby is in 2021 de
varkenshouderij gaan leiden.
De kiosk zou dagelijkse behoeften verkopen voor de mensen in de buurt. Maar het kiosk plan is
van tafel door onduidelijke redenen.
De jongelui v/h kindertehuis zijn erg enthousiast over de plannen om aan zelfstandigheid te
werken. Yasap NL is bereid om het proposal varkens/kiosk te honoreren. Dit bleek later niet
nodig.
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Kleuterschool: Deze school kon Yasap-Kupang nu zelf betalen, gegeven dat wij Debby betalen
en er andere inkomsten zijn voor de andere leraren. Yasap-Kupang besteedt nu daarom meer
aandacht aan het innen van het schoolgeld.
Kindertehuis
De kinderen van Yasap hebben overdag geen permanente begeleiding meer nodig, dat scheelt
in de belasting voor de dagelijkse leiding (Debby). De staf maakt plannen voor kinderen die de
school hebben afgemaakt en terug willen naar hun familie.
Er zijn 10 kinderen in het weeshuis en er zijn vijf kinderen die momenteel studeren aan de
universiteit en sommigen studeren landbouw en veeteelt. Ze worden momenteel geholpen met
training in de biologische landbouw.

3 Public Relations
3.1. Website en nieuwsbrieven
Ook in 2021 werd de website van Yasap-Nederland 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.

3.2. Publieksacties
In 2021 zijn geen speciale acties in Nederland ontwikkeld. Het Yasap-bestuur in Nederland legt
al enkele jaren de nadruk op het maken van projectvoorstellen/proposals door het
bestuur/management van Yasap-Kupang. Afgelopen jaar is nu eindelijk een goed
projectvoorstel ontvangen, zie paragraaf 1.2 punt c.

4. Samenvatting 2021
Begin 2021 overleed Marsa na een periode waarin haar gezondheid te wensen overliet; Dat
heeft alle betrokkenen diep geraakt.
Het jaar 2021 stond verder in het teken van het Proposal biologische landbouw. Mede door de
enthousiaste inzet en daadkrachtige houding van Jolie Kaban, kwam dit plan in oktober gereed
en is het in februari 2022 ook door Wilde Ganzen goedgekeurd!
De overige ontwikkelingen zijn stabiel: De 10 kinderen doen het goed. Maria heeft haar
‘Bachelor’ diploma op Java gehaald. De lokale staf wisselde weer van leiding. Het bestuur in
Nederland is ongewijzigd en de financiën zien er goed uit.
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