
Een duurzaam sociaal project

Creatief onderwijs voor kinderen en jongeren met een 
lichamelijke, verstandelijke en/of mentale beperking in 
Indonesië.

Website: www.stichtingcreatiefhart.nl 
Facebook: https://www.facebook.com/Stichting-Creatief-
Hart-523492824361149/
LinkedIn: http://linkedin.com/in/stichting-creatief-hart-
8b8091152

Stichting Creatief Hart doet mee met de Utrecht 4 Global 
Goals.

Wij zoeken nog ambassadeurs! Wil jij die zijn? Neem dan 
contact met ons op.



In Indonesië heerst er nog een taboe op het 
hebben van een kind met een handicap. 

In Indonesië is het belangrijk dat een kind iets kan 
bijdragen in het gezin en voor de gemeenschap. 
Kinderen met een bepaalde beperking worden 
vaak in een hoekje gestopt omdat de ouders 
denken dat deze kinderen niets kunnen, of 
niet weten wat ze er mee aan moeten, of omdat ze 
geen tijd hebben voor het kind.

We willen bij deze kinderen aandacht geven, hun 
talenten naar boven halen en laten zien dat ze wel 
iets kunnen betekenen in de Indonesische 
maatschappij en economie. En vooral, dat zij net 
als ieder kind, lol mogen hebben. 



Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap

Kinderen met lichamelijke beperkingen hebben net als alle 
andere kinderen gelijke rechten. De Verenigde Naties (VN) 
onderschrijft dit ook

Indonesië is sinds 28 september 2015 een lidstaat van de VN. 
Waar de Indonesische overheid het belang van deze kinderen 
zoals genoemd in het Verdrag (nog) niet voldoende behartigt, 
proberen wij dit wel te doen. 

Ook voor ons geldt, elk kind meer met een groter gevoel van 
eigenwaarde en een kleurrijker leven, is al waardevol op zich.



Voor de kinderen:

Kosteloos creatieve educatie en muzikale 
ontwikkeling

Voor vergroting van hun zelfvertrouwen, 
zelfredzaamheid en zelfstandigheid

Bevordering van de fijne motoriek en 
concentratie

Ontplooiing van hun sociale 
omgangsvormen, 
communicatievaardigheden

De kans bieden om hun eigen inkomsten te 
genereren

Sociale ontmoetingsplaats voor de ouders 
om samen met de kinderen creatief bezig 
te zijn en voor interactie tussen kinderen

En om te kunnen genieten!



Sinds de oprichting in juni 2013 hebben we meerdere 
creatieve en muzikale projecten gehad op onder 
andere de eilanden Sulawesi en Lombok. 

In augustus 2018 hebben we een creatief educatief 
centrum opgericht in het plaatsje Lovina in het 
noorden van Bali: “Yayasan Hati yang Kreatif



De kinderen op ons centrum 
kampen met verschillende 
beperkingen:

Klompvoet gehad en een 
operatie ondergaan. Ze kunnen 
niet goed lopen

Hersenbeschadiging opgelopen

Aangeboren lichamelijke 
afwijkingen

Down syndroom

Geestelijke stoornis 

Zeer laag leerniveau, niet kunnen 
meekomen op een reguliere 
school 



Kinderen: 

In totaal komen er zo’n vijftien kinderen voor 
creatieve lessen

Waarvan tien kinderen die zeker twee dagdelen per 
week creatieve les krijgen

En waarvan vijf kinderen die niet volgens een vast 
wekelijkse schema komen

De lessen worden verspreid over vier dagdelen in de 
week gegeven

Betaalde lokale personeelsleden:

1 locatiemanager

1 docente – algemene creativiteit

1 docent – tekenen

1 docent – recycling les 

2 docenten – meehelpen en/of invallen

1 onderhoudsman 



De kinderen worden gehaald en gebracht: op die 
manier kunnen wij drempelverlagend, toegankelijk 
creatief onderwijs bieden. Als het hard regent of de 
ouders hebben geen tijd, kunnen de kinderen 
evengoed komen 

Soms komen ouders en grootouders mee, om te 
kijken, mee te helpen en te lachen met elkaar

Tijdens de les krijgen ze water en een snack, na de 
les poetsen ze hun tanden 

Er is één vaste onbetaalde vrijwilliger die om de 
hoek van het centrum woont. Wij zijn blij met hem! 



Recycling les

Wij werken samen met “Bank Sampah Kaliber”, een 
Balinese stichting die vuil verzamelt en recyclet. Elke 
vrijdagmiddag zoeken de kinderen naar afval en maken daar 
weer speelgoed, gebruiksvoorwerpen of decoraties van. Via 
deze weg willen wij de kinderen bewust maken van het 
milieu, het klimaat en leren ze dat de natuur belangrijk is. 



Andere creatieve lessen:

Creaties van ijsstokjes

Manden maken 

Papier mache

Tekenen schilderen



Het gaat om bewustwording:

Een kind met een beperking heeft het recht op 
educatie

Ondanks bepaalde beperkingen hoeft een kind 
met een beperking in een hoekje te worden 
gestopt

En het is bewezen, sinds dat de kinderen 
creatief les krijgen op ons centrum, zien we ze 
iedere maand vooruit gaan op het gebied van:

- Zelfvertrouwen

- Sociale vaardigheden

- Fijne motoriek

- Focus en netheid 



Niet alleen creatief onderwijs. Ook kroepoek 
happen, stoelendans, wie het langst met een 
ballon tussen z’n benen kan lopen, muziek 
maken en andere dansjes. Ze hebben een 
heleboel lol op het creatief educatief 
centrum!



Ook steunen wij nog een opvanghuis in Gianyar met 
ongeveer 40 kinderen met doofheid en 
downsyndroom. Hier geven we ook creatieve 
workshops aan kinderen en jongvolwassenen en zijn 
bezig met het ontwikkelen voor een meer duurzaam 
creatief project voor daar. 



Wij houden allerlei inzamelingsacties zoals fietsen of 
hardlopen, op de markt staan en zelfs bergbeklimmingen in 
Nepal en Afrika, om sponsorgeld op te halen.

Wij zouden het geweldig vinden als jullie een steentje willen 
bijdragen door een leuke inzamelingsactie te bedenken voor 
de kinderen met een beperking in Indonesië. Denk aan:

Flessen ophalen voor statiegeld

Wedstrijd organiseren

Markt houden op school met tweedehands spullen



Het creatief centrum is een succes en we willen de projecten 
uitbreiden met muziekles en muziektherapie. Verder willen wij 
ervoor zorgen de projecten dat de huidige projecten kunnen 
voortbestaan en nieuwe projecten kunnen worden ontwikkeld. 

Wij, het bestuur van stichting Creatief Hart, danken al onze 
donateurs en supporters hartelijk! 

Dewi Deijle Ineke de Kruijf Sammie van der Hooft
Oprichter/voorzitter            Secretaris Penningmeester

Website: www.stichtingcreatiefhart.nl  
Facebook: https://www.facebook.com/Stichting-Creatief-Hart-523492824361149/
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