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Inleiding 

 
Zoals u van ons gewend bent is hier de halfjaarlijkse Nieuwsbrief met 
interessante ontwikkelingen bij YASAP in Kupang op Timor. Voor het eerst 
proberen wij een mooie brief in eigen beheer te versturen via het internet. 
Mocht u iemand kennen die ook geïnteresseerd is in nieuws over ons 
project op Timor, dan kunt u deze nieuwsbrief doorsturen. YASAP als 
“Goed Doel” wordt ook getroffen door bezuinigingen. Daarom moeten wij 
het hoe langer hoe meer hebben van ons eigen initiatief en creativiteit om 
YASAP in stand te houden. 

 

 
 
Zelfstandigheid YASAP 
 
Om YASAP Kupang in 2015 
geheel onafhankelijk van 
Nederland te laten 
functioneren, zoals eerder 
vermeld, is op dit moment een 
te optimistische verwachting.  
 
Dit blijft een gspreksonderwerp 
voor het bestuur in Nederland 
en voor het bestuur op Timor. 

 

Regie terug naar 
Nederland? 
 
De vrijwillige functie van 
Brecht Gerbrandy buiten het 
bestuur geeft gelukkig de 
mogelijkheid om de 
fondsenwerving te 
continueren. Dankzij eerdere 
fondsenwervingen heeft 
YASAP altijd voldoende 
inkomsten gehad om lopende 
programma’s te 
financieren. Fondsen voor 
extra activiteiten (bouw 
Kleuterschool en HIV/aids 
campagne (Impulsis); 
studiebeurs leerkracht 
kleuterschool (St. Geerttruids 
Leen) konden ook altijd vanuit 
Nederland voor de benodigde 
gelden zorgen.  
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Persoonlijke ontwikkelingen bij YASAP 
In juli 2011 werd Willem Bax onze voorzitter getroffen door een ernstige hersenbloeding.  

Zeer bedroefd delen we mee dat Willem 12 september  is overleden. In 2008 bezocht 
Willem YASAP op Timor. Hij was zeer betrokken bij de kinderen van het kindertehuis en 
kwam met het idee een kinderpoppenspel te maken, en daarvoor het sprookjesverhaal 
van het kleine hertje Kancil te schrijven. Dit is een prachtig project geworden. De 
figuren uit het sprookje moesten met de figuurzaag door de kinderen uitgezaagd 
worden. Dit was super voor hen en met echte door Willem meegenomen plakkaatverf 
werden de verschillende figuren schitterend beschilderd. Voor Mama Marsa een 
openbaring dat ook Timoreese kinderen zo iets moois konden maken. Daarna werd de 
voorstelling in de aula van YASAP opgevoerd. Een groot succes!  

Graag sluiten wij ons aan bij de woorden van Stef; Terima Kasih (bedankt) Pak Willem, voor alle goeds, inspiratie en 
Liefde die u aan onze kinderen gegeven hebt. Wij zijn heel erg dankbaar voor alles wat hij voor YASAP heeft gedaan 

en zullen hem missen. 
 
Gavriel Riwu geboren 
13 september zijn Stef en Deby 
(manager, o.a. lerares) de trotse 
ouders geworden van een zoontje 
die ze Gavriel Jonathan Hatu 
genoemd hebben.  
Moeder en zoon maken het goed.   
 
U kunt uw medeleven voor beide 
gebeurtenissen bij YASAP laten 

weten door bijvoorbeeld een kaartje of mailberichtje via het redactieadres van deze nieuwsbrief te sturen.  

Studieresultaten bij YASAP 
Kupang 
Stef, onze manager in Kupang, 
heeft meerdere cursussen van 
de overheid in Indonesië 
gevolgd. Hierdoor is YASAP 
Kupang goed op weg om 
uiteindelijk volledige erkenning 
te krijgen. Hierdoor kan YASAP 
Kupang voldoen aan de eisen 
die de regering daar stelt om 
voor subsidie in aanmerking te 
komen. 
Ook geldt dat hoe beter de 
resultaten bij YASAP hoe groter 
de kans op financiering van de 
programma´s door de 
Indonesische regering.  
De kwaliteit van het onderwijs op 
West Timor is relatief laag. 
YASAP voelt zich daarom extra 
verantwoordelijk dat de kinderen 
uit het kindertehuis goed 
onderwijs krijgen.  
 
  

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abi, de jonge vrouw op de foto, 
heeft nu een eigen naaiatelier op 
het YASAP terrein nadat ze een 
MBO opleiding met goed gevolg 
heeft afgerond. Een prachtig 
resultaat! Hopelijk kan ze hiermee 
haar eigen salaris verdienen.  
Voor sommige kinderen is een 
ambachtelijk beroep het hoogst 
haalbare. Als YASAPbestuur 
denken wij dat, waar de 
mogelijkheden aanwezig zijn, 
kinderen in de gelegenheid gesteld 
moeten worden het maximale 
opleidings resultaat na te streven. 
Gezien de steun die er dankzij 
YASAP voor deze kinderen is, mag 
je verwachten dat de kinderen met 
meer ambitie begeleid worden. 
Daarom lijkt het ons dé kans om de 
beste leerlingen in het kindertehuis 
van YASAP te laten testen op Java.  
 
 

 

Er is daar een Stichting YBI in 
Malang die kinderen met een arme 
achtergrond en een IQ van 120 
onderwijs laat volgen op de meest 
gerenommeerde scholen van Java. 
YASAP heeft de toezegging dat 
enkele kinderen vanuit het 
kindertehuis in de kerstvakantie 
getest kunnen worden. Scoren zij 
voldoende dan kunnen zij het best 
mogelijke onderwijs in Indonesië 
volgen. Een kans die deze kinderen 
nooit krijgen als ze op Timor blijven. 
 
Voor u als sponsor zien wij dit als 
een motivatie om Timoreese 
kinderen te blijven steunen.  
Hierdoor vergroten hun kansen op 
verantwoordelijke posities. 
 
 
 
 

 


