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Voor onze bijzondere projecten naast het runnen van het kinderhuis hebben wij altijd een beroep kunnen doen 
op de ontwikkelingsorganisatie Impulsis. Eind februari hebben  zij in Utrecht een middag georganiseerd om hun 
partners een beeld te geven van de situatie in ontwikkelingsland na de bezuinigingen van de huidige regering. 
Dat viel inderdaad niet mee.
Het was al bekend dat er 40% minder fi nanciën beschikbaar zouden  komen, maar daar is nog een tweede be-
zuiniging overheen gekomen.

Impulsis heeft daarom moeten besluiten het aantal landen waar zij werken drastisch te verminderen en daarbij 
ook  het aantal terreinen waarop zij steun kunnen verlenen. Indonesië is wel op hun lijst blijven staan maar steun 
kan alleen nog worden verleend aan programma’s op het gebied van Onderwijs  en  Economische Ontwikkeling 
en Voedsel Productie. Een belangrijk terrein als Gezondheidszorg is in Indonesië weggevallen. Terwijl zij vroeger 
werkten als verdubbelingsfonds  is hun bijdrage in de kosten van een project nu beperkt tot 1/3. 

Het zal duidelijk zijn, dat uw  bijdragen steeds belangrijker worden voor ons werk. Veel dank daarvoor! 
   
Vanwege de hoge kosten van drukwerk en frankering is besloten een gedrukte Nieuwsbrief vanaf 2011 nog maar 
één keer per jaar te versturen per post voor degenen die geen emailadres hebben. Voor alle andere belangstellen-
den willen we graag overstappen naar de digitale mogelijkheden om het nieuws van YASAP te verspreiden. Met:
*  Een digitale nieuwsbrief die we 2 of 3 keer per jaar willen verzenden. U kunt In de email 
    die u ontvangt d.m.v. een “klik hier” knop laten weten als u bijvoorbeeld deze 
    Nieuwsbrieven niet meer wilt ontvangen’.
*  Maar ook de mogelijkheden van facebook en andere sociale media willen we gaan 
    benutten om op die manier o.a. studenten/stagaires te interesseren voor het werk bij
    YASAP. 
*  Verder blijft de website www.yasap.nl natuurlijk bestaan. Via de site bieden we de
    informatie zo compact mogelijk aan.
*  Daarom is er een blog bijgekomen blog.yasap.nl die bedoeld is en functioneert 
    als een verzameling van warme, leuke gezellige menselijke interacties tussen ‘Timor’ en 
    ‘Nederland of elders’. Deze blog ontlast de Yasap.nl-site.

Wij nodigen een ieder uit kennis te nemen van al deze nieuwe mogelijkheden en ook zelf eventueel actief met 
Kupang (engels) in gesprek te gaan. Wij gaan van hieruit zeker proberen hen daar te enthousiastmeren om ook 
met YASAP de facebook mogelijkheden te gaan benutten.

Wanneer u prijs stelt op berichten via deze weg vragen wij u  een e-mail te sturen  naar 

info@yasap.nl

maart 2011



YASAP
Het afgelopen jaar hebben zich verschillende boei-
ende ontwikkelingen bij YASAP voorgedaan, zowel bij 
Yasap op Timor als ook hier bij Yasap Nederland.
De veranderingen die hebben plaats gevonden heb-
ben allemaal te maken met de volwassenwording van 
YASAP.

WAT HEBBEN WE GEDAAN?
Vanaf het oprichtingsjaar 2003 van Yasap op Timor 
tot 2010 heeft YASAP zich vooral beziggehouden met 
haar kernprogramma, Kindertehuis, Kleuterschool en 
Vrouwenwerk. Daarnaast zijn er korte lopende projec-
ten geweest (HIV/Aids) en een lange termijn project  
(op landbouwgebied) om eigen inkomsten te genere-
ren.

WAT DOEN WE?
In 2010 is er een grondige 
bezinning geweest over de 
toekomst van YASAP. De kern-
programma’s van YASAP voor 
kinderen en vrouwen kunnen 
qua kwaliteit van de zorg nog 
altijd verbeterd worden. Dat 
blijft de hoofdtaak van de werk-
zaamheden van YASAP.

Over inhoud en programma’s 
in kindertehuizen organiseert 
de Indonesische overheid  re-
gelmatig workshops waar Stef 
altijd aan deelneemt. Deze 
zeer positieve ontwikkeling 
draagt ertoe bij dat YASAP op 
deze manier steeds meer van 
de Timorezen wordt. 

De nieuwe wetgeving ten aanzien van kindertehuizen 
vereist een registratie en voorschriften over een be-
stuursstructuur. Het doel is om de kwaliteit van de be-
geleiding van kinderen te verbeteren.

Wie aan de voorschriften voldoet kan subsidie krijgen 
voor  bijvoorbeeld bijlessen in het kindertehuis. Zo 
heeft YASAP al een extra Engelse docent aangetrok-
ken die de kinderen en de staf 3x per week een uur 
Engels geeft.

HET BESTUUR
Mede door de veranderingen van de structuur van YASAP Kupang is het bestuur in Nederland 
ook gewijzigd. Willem Bax is de nieuwe voorzitter en Brecht is de vrijwilliger buiten het bestuur 
geworden. Als vrijwilliger blijft zij de contactpersoon voor Stef, die verantwoordelijk is voor het 
werk  bij YASAP Kupang en de donateurs in Nederland. Zij is niet langer de adviseur voor 
de dagelijkse gang van zaken op Timor. Daar hebben ze nu in de nieuwe structuur het eigen 
bestuur in Yasap voor. Stef moet dus overleggen met zijn eigen bestuur op Timor.

Met het aftreden van Brecht als voorzitter van het bestuur beheerst het Nederlands bestuur de  
Indonesische taal niet meer. Dus moet er in het Engels gecommuniceerd worden waardoor de 
communicatie professioneler wordt tussen YASAP Nederland en YASAP Kupang. Het Kupang 
bestuur wordt volledig verantwoordelijk voor de dingen die zij willen doen. 

Er is ook een jaar aangegeven, waarin YASAP Kupang onafhankelijk van Nederland zelfstan-
dig verder moet kunnen; dat is het jaar 2015 geworden. Tot dat moment moet er van alles 
opgezet worden in Kupang om de kwaliteit zodanig te verbeteren dat de Indonesische re-

gering en bevolking zich hoe langer hoe meer achter de doelstellingen van YASAP gaan 
scharen. Voor het zelfstandig worden van YASAP zal het nodig zijn dat zij zelf inkomsten gaan 
generen, en contacten leggen met vrijwilligers die ondersteuning kunnen bieden bij dierver-
zorging, landbouw, microkrediet, home industry en zo volledige erkenning krijgen.

DONATEURS
Hier in Nederland zullen wij alles met grote belangstelling blijven volgen en  steunen en wij 
hopen tot die tijd op onverminderde steun van onze donateurs. Zodat wij hen nog met de no-
dige opstart prikkels kunnen helpen.
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