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Voor de kinderen:

Een kind dat blind is, kan leren een 
muziekinstrument leren bespelen op 
gehoor

Een kind dat doof is, kan leren tekenen en 
schilderen.

Een kind in een rolstoel kan niet (goed) 
lopen maar kan wel werken met de 
handen.

Een kind met een afwijking aan een linker 
arm, kan nog wel leren handwerken met de 
rechterarm

Een kind met psychische problemen, kan 
het juist nodig hebben om zich op creatieve 
manier te uiten

Een kind met down syndroom kan 
misschien niet goed leren maar wel 
creatief zijn



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!



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 worden gehaald en gebracht: 
drempelverlagend, toegankelijk creatief onderwijs. 

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. 

De kinderen krijgen speelsgewijs les in taal, rekenen 
en sociale omgangsvormen. 





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. 



Recycling les

Wij werken samen met “Bank Sampah Kaliber”, een 
Balinese stichting die vuil verzamelt en recyclet. De 
kinderen zoeken 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. 





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



Het creatief educatief 
centrum in het Noorden 
van Bali krijgt ook 
regelmatig bezoekers uit 
Nederland of andere 
landen zoals Australië. 



Eenjarig bestaan van het creatief educatief centrum. Bekijk hier de video: 

http://stichtingcreatiefhart.nl/creatief-educatief-centrum/

http://stichtingcreatiefhart.nl/creatief-educatief-centrum/


Micro hulp



Opvangtehuis Ikang Papa in Gianyar

Ook steunden wij nog een 
opvanghuis in Gianyar met 
ongeveer 40 kinderen met 
doofheid en downsyndroom. 



Inzamelingsacties 





Flessen ophalen voor statiegeld

In 2019 mochten wij van het Amadeus Lyceum 
Utrecht € 400 in ontvangst nemen voor ons goede 
doel. 

480 scholieren uit 16 klassen hadden flessen 
ingezameld. De opbrengst van het statiegeld was € 
200 en de school heeft het bedrag verdubbeld. 

En daar kunnen we mooie dingen mee doen voor 
ons project in Indonesië.



Fitnessen voor het goede doel

Ook mochten wij in 2019 van Sportinstituut Ermelo € 600 in 
ontvangst nemen. 

Een goede vriendin van de stichting had een sportevent 
georganiseerd.

De sportievelingen konden zich inschrijven voor leuke en 
uitdagende lessen, zoals spinning, Zumba, Commando Krav
Maga en Bootcamp. 



Wandelen voor de stichting 

Wandelactie georganiseerd door Yanien

Widya Vierdaagse Nijmegen

Expositie door kunstenaars

Kerst doneeractie door Yanien



De verslagen en foto’s van inzamelingsacties:

http://stichtingcreatiefhart.nl/inzamelingsacties/

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

Markt houden op school met tweedehands spullen

Meedoen met georganiseerde inzamelingsacties door ons

http://stichtingcreatiefhart.nl/inzamelingsacties/


Onze evenementen voor vrienden 
en donateurs.





Wil je meer zien? Volg ons op 
Facebook of Instagram, omdat we 
elke week leuke filmpjes plaatsen 
van wat de kinderen doen.  

Dank voor jullie 
aandacht! 



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.

Er is zelfs een dag voor personen met beperkingen 
in het leven geroepen, om stil te staan bij het feit 
dat het niet vanzelfsprekend is dat je alles kan met 
je lichaam en geest. 

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