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1. Inleiding
Op 20 maart 2013 is de stichting opgericht door Dewi Deijle (hierna; voorzitter). De voorzitter is zelf
geboren in Indonesië en geadopteerd door haar Nederlandse ouders. Ze heeft altijd een band gehad
met Indonesië. Dit is haar mijn manier om iets voor haar geboorteland terug te doen.
Stichting Creatief Hart stelt zich tot doel om aan kansarme kinderen in Indonesië, die dagelijks te
kampen hebben met een (lichte tot licht zware) lichamelijke en /of psychische beperking, creatieve
onderwijsprogramma’s te verschaffen, in combinatie met het op speelsgewijze leren van de Engelse
basistaal, algemene omgangsvormen en communicatieve vaardigheden. Deze kinderen worden thans
opgevangen in een tehuis.
Voor de uitwerking van de doelstelling wordt verwezen naar het beleidsplan 2013-2018. Als blijkt dat
er behoefte is aan ander soortige projecten dan het verzorgen van de lesprogramma’s, aanschaf van
lesmateriaal en het werven van vrijwilligers, zal de stichting zich hier ook voor hard maken. Een
project kan dus ook bestaan uit het bouwen van een school waar de kinderen uiteindelijk creatief
onderwijs zullen krijgen.
“2013 is het jaar van de oprichting”
In hoofdstuk 2 wordt het verloop van de oprichtingsactiviteiten, evenals de promotie van de stichting
in 2013 weergegeven.
De voorzitter heeft twee personen bereid gevonden om als bestuurslid de stichting te versterken. Het
bestuur bestaat nu uit 3 leden;
Voorzitter/oprichtster: mw. D. Deijle (Utrecht)
Penningmeester: Mw. R Hoeksema (Amsterdam)
Secretaris; Mw. I. Visser (Zwaag)

2. Oprichtingsactiviteiten
Het was de bedoeling dat de periode vanaf 20 maart 2013 tot en met 31 december 2013 in het teken
stond van oprichting, bekendmaking, promotie en het opbrengen van financiële middelen door middel
van inzamelingsacties. De voorzitter heeft de basis gecreëerd en de grote lijnen uitgezet. En verder,
oriënteren en netwerken dus!
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Bovengenoemde periode wordt dus gezien als een opstartperiode maar er is al met al wel een en ander
gebeurd;
20 maart

Oprichting stichting en inschrijving Kamer van Koophandel

april

Ontwerp logo door grafisch ontwerper dhr. B. Groot. Gesponsord.
Aanschrijving kindertehuizen in Flores en Noord-Sulawesi, vertaald in het
zakelijk Engels door dhr. Ch. Van den Noord (TEFL gecertificeerd).
Gesponsord.
Bespreking webdesign en lancering website www.stichtingcreatiefhart.nl.
Webdesigner: A. Koppenaal, Webplushosting te Zaandam. Gesponsord.
Facebook pagina opgezet door voorzitter
Twitteraccount aangemaakt door kennis (nog inactief)

mei

Inschrijving secretaris en penningmeester in het register van de Kamer van
Koophandel
Beleidsplan 2013-2018 opgesteld
Opening zakelijke rekening Rabobank

12 augustus

september

oktober

ANBI status van de Belastingdienst, toekenning vanaf 18 maart 2013
Sponsoractie Dam tot Dam loop 2013.

Oriëntatiereis voorzitter naar Noord-Sulawesi en Flores
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december

Deelname ‘Goede doelen actie’ via Indisch3.nl.
Eindejaarsfeest Indonesian Adoptees Worldwide 28 december 2013 te
Rotterdam, (door en voor geadopteerden uit Indonesië) met loting.

3. Oriëntatiereis 2013
De voorzitter is in oktober 2013 naar Indonesië gereisd om zich te oriënteren. Via een vriend van de
stichting, dhr. T. Kruijer, is de voorzitter in aanraking gekomen met 2 zakenrelaties die zich inzetten
voor enkele kindertehuizen in Noord-Sulawesi en Flores. Daar heeft zij rond gekeken en veel
gesproken met de lokale mensen daar. Het is belangrijk om het land en de mensen te leren kennen en
om te bepalen waar de behoefte aan creatief onderwijs groot is. Sommige opvangtehuizen krijgen
voldoende financiële middelen om kinderen met een lichamelijk en / of psychische beperking
(creatieve) scholing aan te bieden. Sommige opvangtehuizen zijn werkelijk heel arm. Het verschil
heeft de voorzitter al ondervonden.
3.1

Project: Noord Sulawesi

Dit kindertehuis staat in Tomohon en er wonen zo’n 14 kinderen tussen de 3 en 16 jaar oud. Het is een
zeer klein kindertehuis. Het kindertehuis wordt beheerd door Frieda en Joan. Zij zorgen voor deze
kinderen. Zij krijgen o.a. giften van de Christelijke kerk. De meeste kinderen gaan wel naar school
maar de lessen die ze daar krijgen zijn minimaal. Het zijn kinderen die verwaarloosd zijn door hun
ouders of ze zijn wees geworden. Gunarti en haar man Ronnie zetten zich in voor dit kindertehuis. Ze
zorgen voor Engelse les op de vrijdag. De kinderen kunnen de lessen helaas slecht onthouden.
Vanwege trauma’s hebben de kinderen weinig concentratie of kunnen nog niet (goed) lezen. Ze
hebben verder weinig lesmateriaal om de Engelse taal te leren.
Elke woensdagmiddag worden de kinderen uit het kindertehuis en enkele kinderen uit het dorp
opgehaald door Gunarti, haar man en nog enkele vrijwilligers om sport en spel te doen op Bukit Hill.
Gunarti en haar man Ronnie zijn van plan om naast hun huis een kindertehuis, c.q. Speel- en leslokaal
te bouwen zodat er meer kinderen een plek kunnen krijgen voor verblijf of onderwijs. De voorzitter
heeft tijdens haar verblijf de omgeving verkend zoals hostels bekeken waar mogelijke vrijwilligers
kunnen verblijven.
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Ook heeft zij allerlei winkels bezocht voor het maken van prijsvergelijkingen van verschillende
materialen (blokfluiten, verf, kwasten e.d.). Zo heeft de stichting een indicatie wat er zoal te koop is en
wat de kosten kunnen zijn. Verder heeft de voorzitter Engelse les gegeven aan de kinderen met
plaatjes en uitbeeldingen. Het zijn lieve kinderen die wel willen leren. Dat is in ieder geval gebleken.
Het betreft een klein kindertehuis. De stichting is nog aan het onderzoeken of zij Gunarti kan helpen
en zo ja, hoe zij op een efficiënte manier kan voldoen aan de creatieve behoefte van de kinderen.

Contactpersoon project; Gunarti
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3.2

Project: Flores

Marie Jeanne Colson, hoofd van de stichting NATIVITAS in Maumere Flores, Indonesia is
verantwoordelijk voor de 6 kindertehuizen van de stichting Nativitas. Zij heeft deze kindertehuizen
opgebouwd vanaf begin jaren ’70 en in totaal worden er 250 kinderen ondergebracht. In enkele
kindertehuizen zitten kinderen met een lichamelijke handicap. Zij hebben bijvoorbeeld te lijden onder
polio, blindheid of vergroeiingen. Ze krijgen hier vrijwel goede lessen van vrijwilligers en het ziet er
allemaal netjes en verzorgd uit. Ze hebben ook een ruimte voor fysiotherapie, leslokalen en veel
slaapruimtes. Er zijn echter ook kinderen die onmogelijk naar school kunnen vanwege hun handicap.
Ze krijgen in deze kindertehuizen wel voldoende voeding, scholing, zorg en er worden allerlei
activiteiten georganiseerd. De voorzitter heeft de omgeving van Flores verkend en ook 5 andere
scholen en kindertehuizen bezocht om kennis te maken met het onderwijs in Indonesië.
De voorzitter is echter van mening dat deze kinderen op Flores (gelukkig) voldoende middelen hebben
om te kunnen voorzien in hun eerste levensbehoeften.

Contactpersoon project; Elisa
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4. Financiële verantwoording
De stichting wil eerst voldoende financiële middelen hebben en zich goed oriënteren op plaatsen waar
de behoefte aan creatief onderwijs het grootst is. Ook in het eerste half jaar van 2014 zal de stichting
haar vermogen mogelijk niet of minimaal aanwenden omdat er nog geen definitieve projecten zijn
aangeduid. Aan het begin van 2015 wordt de omvang, inrichting en het tijdsbestek van bepaalde
project(en) bepaald. De donaties en opbrengsten van de inzamelingsacties worden aangewend in een
periode van 5 jaar. Dit staat in het beleidsplan 2013-2018.
Tot nu toe heeft de voorzitter alleen maar privé kosten gemaakt. In totaal € 3.467,- aan
oprichtingskosten, promotiekosten, reis- en verblijfkosten. De kosten hoeven hier dus niet
gespecificeerd te worden.
94% van de opbrengsten in 2013 komen ten behoeve van de stichting.

2013
Sponsoractie Dam tot Dam loop september
Loting eindejaarsfeest 28 december
Donaties
Rabobank rekeningkosten
Stand per 31 december 2013

4.1

Opbrengsten
Kosten
€ 487,10
€ 195,00
€ 10,00
€ 692,10
€ 41,55
€ 650,55

Donaties in natura

De stichting heeft enkele donaties in natura gekregen:




Ontwerp logo: door dhr. B. Groot
Vertalingen in het zakelijk Engels: door dhr. Ch. Van den Noord (TEFL gecertificeerd).
Websitebouw: door dhr. A. Koppenaal, Webplushosting
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5. Inzamelingsacties 2013
De stichting heeft al enkele succesvolle activiteiten ondernomen. Deze worden hieronder uiteen gezet.
5.1

Dam tot Damloop 2013

De voorzitter heeft met 2 vrienden de Dam tot Dam loop hard gelopen. Alle drie de deelnemers
hebben sponsors gezocht om zich te laten sponsoren.
5.2

Indisch 3.0

5 goede doelen mochten zich in december presenteren op de site van Indisch 3.0. Hiervoor kon de
Stichting creatief hart zich aanmelden. Voldeed de inzending aan bepaalde voorwaarden, dan zou de
aanmelding als een van de genomineerden op hun site komen. De stichting had vervolgens twee dagen
de tijd om de meeste stemmen te verzamelen. De vijf goede doelen met de meeste stemmen zouden in
de week voor Kerst (20 – 24 december 2013) ruimschoots aandacht op hun site, Facebook en Twitteraccount krijgen. Op 4 december 2013 is de stichting met 129 stemmen toch beland bij de 5 beste
goede doelen; http://www.indisch3.nl/en-de-winnaar-is/.
Op 23 december 2013 heeft de voorzitter een telefonisch interview gehad en op 24 december 2013 is
de stichting uitgelicht op de website: http://www.indisch3.nl/vijfde-plaats-goede-doelen-actiestichting-creatief-hart/
5.3

Eindejaarsfeest Indonesian Adopteers Worldwide (IAW)

Op 28 december 2013 heeft de voorzitter op het eindejaarsfeest van IAW een loterij gehouden. De
voorzitter is al enige tijd lid van deze facebookgroep en hierop worden door mensen die zijn
geadopteerd uit Indonesië allerlei zaken gedeeld die te maken hebben met Indonesië en adoptie. Er
worden regelmatig meetings of evenementen georganiseerd.
Het eindejaarsfeest in Rotterdam is een dergelijk evenement waar 120 geadopteerde genodigden op af
kwamen. De stichting heeft voor het publiek een interview gehad. De kosten van een lootje was
€ 1,50. De prijzen van de loterij waren dinercheques voor een Indonesisch restaurant, landelijk te
gebruiken uiteraard. De prijzen, een totale waarde € 50, voor de loterij zijn ter beschikking gesteld
door SIR; http://www.sir-restaurants.nl. De netto opbrengst van € 195,- gaat dus naar de stichting. SIR
heeft melding gekregen op Facebook en de website.
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6. Vooruitblik voor 2014
Vanaf januari 2014 zal het voltallige bestuur actief zijn met de bestuurstaken en zal het bestuur nog
volop bezig zijn met het opbouwen van bekendheid en opbrengen van financiële middelen. De
voorzitter zal zich ook in 2014 nog oriënteren op bestaande kindertehuizen in Indonesië teneinde te
bepalen waar de stichting iets kan betekenen. Ook zal gekeken worden naar samenwerking met andere
stichtingen.
6.1

Samenwerking

In april 2014 reist de voorzitter weer naar Indonesië om zich te oriënteren op mogelijke samenwerking
met andere bestaande en meer ervaren stichtingen.
6.2

Inzamelingsacties en promotie activiteiten

Op 9 maart zal de voorzitter op de ABN AMRO CPC Loop Den Haag de halve marathon gaan
hardlopen. Een vriend van de stichting zal deze 21 kilometer met de voorzitter mee hardlopen. 4
andere vrienden van de stichting zullen op deze dag de 10 kilometer lopen. Deze vrienden zijn
dhr. R. Bakelaar, dhr. F. Heeremans, mw. A. Kruisdijk, mw. P. Melchers-Leal Alves en
mw. M. Csizmarik. Een uitdagende inzamelingsactie dus!
Op eigen initiatief heeft een vriend van de stichting, dhr. T. Kruijer, voetbalshirts ter beschikking
gesteld voor zijn eigen voetbalclub. De leden zullen een shirt kopen. In plaats van dat dhr. T. Kruijer
wordt terugbetaald, zullen de leden een financiële bijdrage leveren aan de stichting.
Op www.catchamagazine.nl en op de facebookpagina van dit online magazine zal een artikel worden
geplaatst, ondersteund met foto’s over Stichting Creatief Hart.
Met deze inzamelingsacties en promotieactiviteiten hoopt de stichting meer bekendheid te krijgen en
uiteraard meer vermogen op te bouwen zodat zij zo snel mogelijk kan starten met de daadwerkelijke
uitwerking van haar doelstelling!
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Stichting Creatief Hart bedankt iedereen die in 2013 een bijdrage heeft geleverd,
in welke vorm dan ook. Hopelijk tot ziens in 2014!
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