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   Jaarverslag 2014  

 

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. 

 

2. Activiteiten 

 

2.1 Verslag reis mei / april 2014  

 

Voor een uitgebreid reisverslag verwijzen wij u naar de bijlage ‘reisverslag mei april 2014’. Het is de 

motivatie die stichting Creatief Hart bij deze kinderen wil stimuleren; een creatieve bijdrage leveren 

aan hun persoonlijke ontwikkeling.  

 

De wens van de stichting is er om deze bijdrage in een vaste vorm te gieten. Hoewel de reis in  

oktober 2013 en de reis in april/mei 2014 ter oriëntatie en voor research was bedoeld, heeft de 

voorzitter al een positieve bijdrage kunnen leveren aan creatieve scholing en met tevreden resultaat. 

Wat de plannen zijn van de stichting voor 2015 omtrent grootschaligere projecten wordt in  

februari 2015 bekend gemaakt. De stichting is nog volop bezig om het project vorm te geven op 

papier, zodat het in 2015 werkelijkheid kan worden. Dus houdt Stichting Creatief Hart in de gaten! 

 

2.2  Netwerken en oriëntatie  

 

De stichting heeft net als in 2013 ook in 2014 met een aantal andere stichtingen contact gelegd waar 

zij een eventuele samenwerkingsverband in ziet. Het is de bedoeling om in het begin van 2015 een 

project te duiden. Er is dit keer contact gelegd met stichting Ron’s droom en stichting High 5 Rehab 

die zich inzetten voor hun goede doel op Bali.  
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Er hebben gesprekken plaats gevonden in Nederland over wat zij mogelijk voor elkaar zouden kunnen 

betekenen in de nabije toekomst. De voorzitter gaat in januari 2015 weer creatieve workshops geven, 

dit keer op Bali. Tevens zal de voorzitter enkele werkbezoeken afleggen.  

 

Het netwerken is van groot belang. Het opdoen van kennis en ervaring hoort er allemaal bij. Op deze 

manier heeft de stichting ook kunnen ervaren hoe haar doelstelling in Indonesië zelf wordt ontvangen 

en kan de haalbaarheid van bepaalde toekomstige activiteiten en projecten beter worden bepaald.  

 

3. Financiële verantwoording 

 

De stichting wil eerst voldoende financiële middelen aanwenden en zich goed oriënteren op 

opvangtehuizen waar de nood en de behoefte aan creatief onderwijs het grootst is. Ten slotte kan 

materiaal pas worden aangewend als er voldoende financiële middelen zijn. In 2015 zal dat anders 

worden. Afhankelijk van het vermogen zal de omvang, inrichting en tijdsbestek van de projecten 

geduid kunnen worden. De opbrengsten van onder andere de inzamelingsacties worden aangewend in 

een periode van 5 jaar. Dit staat in het beleidsplan 2013-2018.  

 

Vliegreis- en verblijfskosten, oprichtingskosten en promotiekosten zijn privé gefinancierd. De kosten 

hoeven hier dus niet gespecificeerd te worden. 

 

2014 Opbrengsten Uitgaves  Kosten 

Vaste donaties € 185,00     

Variabele donaties  € 85,00     

Sponsoractie Halve marathon maart 2014 € 365,00     

In 3x de Marathon € 100,00     

Inzamelingsactie voetbalshirts € 323,00     

Veiling op eindejaarsfeest IAW 2014 € 215,00     

Uitgaves t.b.v. creatieve workshops   € 422,06   

Kosten zakelijke rekening en rente     € 126,56 

Balans tot en met 26 november 2014 € 1.273,00 € 422,06 € 126,56 

 

Totale opbrengsten vanaf maart 2013 (oprichting) € 1.965,10 

Totale kosten vanaf maart 2013 € 168,11 

Percentage ten behoeve van de stichting* 91,45% 

*Minimaal 90% dient ten behoeve van de stichting te komen.  

 

Saldo zakelijke rekening op 31 december 2014: € 1.374,93 
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4. Inzamelingsacties 2014 

 

De stichting heeft in 2014 enkele succesvolle activiteiten ondernomen. Deze worden hieronder uiteen 

gezet. 

 

4.1  CPC loop Den Haag 2014 

 

De voorzitter heeft op 9 maart 2014 met 8 vrienden van de stichting meegedaan aan de CPC loop Den 

Haag. Ze hebben weer flink hardgelopen met uiteraard het T-shirt van de stichting, goed voor de 

reclame. Enkele deelnemers hebben ook sponsors gezocht om zich te laten sponsoren. De voorzitter 

heeft de halve marathon hardgelopen. Anderen hebben de 10 km of de 5 km hardgelopen.  

 

4.2 In 3 x de marathon + ietsje meer  

In 3 keer in totaal 43 kilometer lopen. De voorzitter zou alle 3 runs mee doen maar wegens na  

7 september belandde zij helaas in het ziekenhuis wegens nog onbekende oorzaak (gelukkig weer 

volledig hersteld). Jammer. Maar 2 andere vrienden hebben de andere 2 runs gelopen.  

 

Op 7 september te Zeist de Panbosloop van 12 km 

Op 13 september de Pierloop te Velsen van 15 km 

Op 21 september de Dam tot Dam van 16 km 

 

4.3  Voetbalshirtactie  

 

Vriend van de stichting, Dhr. T. Kruijer, heeft in China voetbalshirts laten maken voor zijn 

voetbalclub. De leden hoefden het shirt niet aan hem terug te betalen maar aan hen werd verzocht een 

financiële bijdrage te leveren naar Stichting Creatief Hart. Ze mochten zelf de hoogte van de financiële 

bijdrage bepalen. 

 

4.4 Eindejaarsfeest Indonesian Adopteers Worldwide (IAW) 2014 

 

Op 27 december 2014 heeft de voorzitter op het IAW eindejaarsfeest een veiling 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 dit keer zo’n 100 geadopteerde 

genodigden op af kwamen. De stichting heeft voor het publiek weer een woordje gehouden.  
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Er werden spullen uit Indonesië geveild, zoals van hout gesneden schalen,  

Indonesische vlaggen, koffie, Kretek, handgemaakte opbergdoosjes, wielrenner shirts. Al deze spullen 

zijn ter beschikking gesteld door particuliere sponsors die de spullen zelf uit Indonesië hebben 

meegenomen of hebben over laten komen. Op een paar spullen na was de veilingtafel leeg aan het 

einde van de avond. Succesvolle actie dus! 

 

5. Vooruitblik voor 2015 

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. Er zal een 

project worden geduid en er zullen concrete stappen worden gezet. 

 

5.1 Samenwerking  

 

De voorzitter heeft kennis gemaakt met Stichting Ron’s droom en Stichting High 5 Rehab.  

 

In januari 2015 gaat de voorzitter voor een paar weken naar Bali en gaat zij een bezoek brengen aan 

het weeshuis Ikang Papa (via stichting Rons’s droom). In dit weeshuis verblijven 35 kinderen in de 

leeftijd van 9 tot 20 jaar. 26 Kinderen zijn doof en kunnen niet praten. 9 kinderen zijn geestelijk of 

lichamelijk gehandicapt. Zij gaat samen met Monica, een vrijwilligster van de stichting, de creatieve 

workshops verzorgen. Ook zal zij op Bali een kijkje nemen bij een revalidatiecentrum te Lovina. Het 

hoofddoel van dit revalidatiecentrum is kinderen leren hoe zij een plekje in de maatschappij krijgen. 

Dit doen zij middels fysiotherapie, educatie, samenspel, etc. 

 

Als 2e doel gaat de voorzitter naar Bali om de ‘eerste concrete stappen’ te zetten voor het opzetten van 

een klein schooltje voor zo’n 10 tot 15 kinderen met een (lichte) geestelijke en / of lichamelijke 

beperking. Het is de bedoeling dat hier veelal creatieve lessen worden gegeven.  

 

5.2 Geplande inzamelingsacties en promotie activiteiten 

 

Klimclassic 2015. Hiervoor is in eind 2014 een commissie voor opgericht, bestaande uit mw. A. 

Kruisdijk, Dhr. J.B. Ouwenhand, Dhr. M. van der Eem en Dhr. M. Kok. De commissie is in het leven 

geroepen voor de plannings- en promotieactiviteiten.  

De Klimclassic is dé KlimKlassieker in het voorjaar! Het wordt gehouden op 14 mei 2015. 

Attractieve routes van 110 en 160 km door de Belgische Voerstreek en Ardennen. Uitdagende en vaak 

onbekende beklimmingen over respectievelijk 1.400 en 2.600 hoogtemeters. In het parcours onder 

andere Côte de la Redoute, max 20%, Côte de Forges en Les Waides. Start- en finishlocatie MECC in 

Maastricht.  

 

 



Stichting Creatief Hart, Jaarverslag 2014 

 

 

 
 

 

 

Deelnemers zorgen voor een inleg van ten minste € 100,-. Voor de inschrijving zal de stichting 

zorgdragen. Als de deelnemer ten minste € 100,- als sponsorgeld heeft ingebracht, krijgt hij het 

inschrijfgeld terug.  

In januari 2015 zal gestart worden met de promotie.  

Slotwoord 

De stichting heeft dus weer mooie plannen. Het netwerken en oriënteren hebben hun positieve 

steentjes bijgedragen. In 2015 kunnen de plannen worden uitgezet. Stichting Creatief Hart gaat er in 

ieder geval voor! Elk kind meer dat door onze missie een kleurrijker bestaan heeft gekregen, brengt al 

blijdschap in ons hart. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stichting Creatief Hart bedankt iedereen die in 2014 een bijdrage heeft geleverd, 

in welke vorm dan ook. Hopelijk tot ziens in 2015! 

 


