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Wij, bestuur van deze ANBI stichting, zetten ons in voor kansarme kinderen in Indonesië die niet of moeilijk toegang 
hebben tot het reguliere onderwijs vanwege hun lichamelijke en/of psychische beperkingen.  
 
Deze kinderen hebben het al niet gemakkelijk. Ze zijn verstoten door hun familie of worden weggestopt door de 
ouders omdat er in Indonesië in het algemeen een soort van schaamte heerst met betrekking tot hun kind dat een 
lichamelijke beperking heeft. Er wordt gesuggereerd dat deze kinderen niks kunnen betekenen binnen de 
Indonesische samenleving en in het gezinsleven. Deze kinderen hebben niet veel om handen en vanuit de 
Indonesische overheid wordt er nauwelijks iets getroffen aan voorzieningen in het belang van deze kinderen. 
Opvangtehuizen worden veelal vanuit particulier initiatief of vanuit kerkelijke gemeenschappen gefinancierd. 
 
Als gevolg van de lichamelijke of psychische beperkingen hebben deze kinderen vaak te kampen met een grote 
leerachterstand. Hierdoor kunnen zij moeilijk meekomen met het reguliere onderwijs of gaan ze helemaal niet 
naar school. Volgens ons kan iedereen creatief zijn, ook een kind met een lichamelijke en/of psychische beperking; 
 

• Een kind dat blind is, kan wellicht niet tekenen en schilderen maar wel een muziekinstrument leren 
bespelen op gehoor 

• Een kind dat doof is, kan misschien geen muziekinstrumenten bespelen maar wel leren tekenen en 
schilderen 

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

• Een kind met een afwijking aan een linker arm kan nog wel met rechts tekenen 

• Een kind dat het niet goed verwerkt heeft dat het is afgestaan door de ouders en daardoor psychische 
problemen heeft gekregen, kan het juist nodig hebben om zich op creatieve manier te uiten 

 
Het gaat ons om de persoonlijke groei van het kind en het zelfstandiger en zelfverzekerder worden. Het klinkt heel 
simpel, maar voor deze kinderen is het niet vanzelfsprekend dat zij gestimuleerd worden hierin. Wij doen dit wel, 
in combinatie met het aanleren van bepaalde vaardigheden zoals communicatievaardigheden en sociale 
omgangsvormen. Ook willen wij ervoor zorgen dat deze kinderen Engelse les krijgen. Naar onze mening een goede 
combinatie en bieden wij op deze manier een totaalpakket aan. Het zou helemaal geweldig zijn als deze kinderen 
uiteindelijk toch nog kunnen instromen in het reguliere onderwijs, omdat zij verder zijn gekomen in hun algemene 
ontwikkeling. Echter, de kans is zeer klein dat deze kinderen ooit naar school kunnen of dat zij volledig mee kunnen 
komen in het onderwijs. Wij streven er in ieder geval naar dat de persoonlijke ontwikkeling van deze kinderen 
wordt bevorderd en dat hun kansen binnen de Indonesische samenleving wordt vergroot.  

Onze Missie & Visie  

“Kansarme kinderen in 

Indonesië hebben ook recht op 

persoonlijke ontwikkeling en een 

kleurrijk leven” 

 
 

Contactgegevens: 
Vestigingsplaats: Utrecht 
Telefoonnummer: 06-18371277 
E-mail: Stichtingcreatiefhart@gmail.com 
Website: www.stichtingcreatiefhart.nl 
Wij hebben ook een FB page. 
 
KvK registratienummer: 57508313 
IBAN: NL 55 RABO 0110 2749 70, t.n.v. 
Stichting Creatief Hart (BIC: RABONL2U) 
RSIN/fiscaal nummer: 852612163 
Stichting Creatief Hart is een Algemeen 
Nut Beogende Instelling (ANBI). 
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De kinderen kunnen leren hoe zij hun creatieve handwerken kunnen maken, alsmede gebruiksvoorwerpen voor 
duurzaam gebruik, en kunnen tentoonstellen en verkopen aan toeristen of de rijkere toebedeelden in Indonesië. 
Denk aan het starten van een eigen winkel. Of misschien de spullen in Nederland verkopen via de stichting. 
Uiteraard gaan de inkomsten naar de kinderen zelf. 
 
Op deze manier kunnen zij hun eigen inkomsten generen en leren zij om een toch een plaats binnen de 
Indonesische economie te verwerven. Ons streven is ernaar dat deze kansarme kinderen een kans krijgen om een 
minder afhankelijk bestaan te kunnen leiden en leren om zelfstandiger te worden.  

 

Dat is onze missie.  Het creëren van Bewustwording en Duurzame ontwikkeling 
 

Wij hebben mooie plannen om een Creatief Educatief Centrum op te richten voor de kinderen die daar intensief 
creatieve educatie kunnen volgen in combinatie met Engelse les en eventueel fysiotherapeutische ondersteuning. 
In het ondernemingsplan kunt u hier meer over lezen. Niet alleen een centrum voor de kinderen, maar waar ook 
de ouders van de kinderen een plek kunnen krijgen om te zien wat hun kinderen doen en kunnen. Eventueel om 
mee te helpen en te praten met elkaar over het leven met een kind die te kampen heeft met een lichamelijke of 
geestelijke beperking (praatgroep functie en bewustwording). Het is belangrijk om de ouders bewust te maken van 
het feit dat zij hun kinderen niet uit schaamte hoeven weg te stoppen. Op die manier willen wij eraan bijdragen 
dat er een taboe wordt doorbroken. En hoe leuk is het als kinderen bijvoorbeeld samen muziek kunnen maken en 
tegelijkertijd hun sociale en communicatieve vaardigheden beter kunnen ontwikkelen. Het bewijs is al geleverd. 
Onze creatieve projecten hebben al laten zien dat creatief onderwijs een positief effect heeft op allerlei sociale 
vaardigheden en de persoonlijke groei van de kinderen, maar ook fysiek (bevordering van de fijne motoriek) gaan 
zij er op vooruit.  
 
De ouders kunnen weer door vertellen wat hun kinderen allemaal doen en wij willen hen ook mobiliseren en de 
Indonesische samenleving laten zien dat het creëren van goede voorzieningen belangrijk is voor de ontwikkeling 
van deze kinderen. 
 

Visie  
 
 

 
 
 

Wij vinden het belangrijk dat ook kinderen in een land als Indonesië (creatief) onderwijs kunnen ontvangen. Net 
zoals kinderen in Nederland daar recht op hebben, hebben deze kinderen ook recht op een plaats binnen de 
samenleving. Dat is onze visie. In Nederland zijn er veel verenigingen of clubjes in buurthuizen op creatief gebied 
waar kinderen aan kunnen meedoen en waardoor zij zich tegelijkertijd persoonlijk ontwikkelen. Ook binnen 
verschillende instanties voor kinderen met een lichamelijke en/ of psychische beperking wordt meestal aan 
creatieve dagbesteding gedaan. Creatief onderwijs is voor elk kind in Nederland zo toegankelijk en zo 
vanzelfsprekend.  
 

Wat maakt dat deze stichting zich onderscheidt van andere stichtingen 
 
Er zijn al heel wat stichtingen zowel vanuit Nederland als het buitenland die zich inzetten voor kansarme kinderen 
in Indonesië en hulp bieden in de vorm van; financiering voor scholing, voldoende en gezonde voeding, bevorderen 
van sportactiviteiten, onderhoud van de kindertehuizen, lessen aanbieden in omgaan met hygiëne etc. Maar het 
stimuleren van enkel creatief onderwijs komt niet veel voor. Juist de toekomst van deze kinderen is erg onzeker 
vanwege hun geestelijke of lichamelijke beperking. Op deze manier krijgen deze kinderen toch nog op een 
creatieve manier de kans om zich persoonlijk te ontwikkelen. Met bijvoorbeeld een instrument, een kwast, een 
beetje verf of klei proberen we blijdschap en kleur in het leven te brengen van deze kinderen die het niet 
gemakkelijk hebben, tevens met het oog op een duurzame persoonlijke ontwikkeling van het kind.  
 

 
 
 

“Kinderen met een lichamelijke en 

geestelijke beperking in Indonesië 

hebben ook recht op creatief 

onderwijs” 

 
 

http://stichtingcreatiefhart.nl/projecten/kinderen-in-indonesie/
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Even weg van de alledaagse problemen 
 

Wij dragen hier graag een steentje aan bij en dat hoeft helemaal niet op een ingewikkelde manier te gaan, maar 
vooral met hulp van anderen is de kans op succes toch echt het grootst! 
 

 

 
 
 
 
 
Kinderen met lichamelijke beperkingen hebben net als alle andere kinderen gelijke rechten.  
De Verenigde Naties (VN) onderschrijft dit ook. Daarvoor is op 13 december 2006 het ‘Verdrag inzake de rechten 
van personen met een handicap’ (CRPD) aangenomen. Dit verdrag heeft als doel de mensenrechten van mensen 
met een beperking te bevorderen, te beschermen en te waarborgen. In het verdrag staat wat de overheid moet 
doen om ervoor te zorgen dat de positie van mensen met een beperking verbetert. 
 
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 in het klein wel te 
doen. Echter, voor die kinderen die wij steunen maakt het vanuit hun perspectief niet uit of wij in het groot of in 
het klein helpen. Ook voor ons geldt, elk kind meer met een groter gevoel van eigenwaarde en een kleurrijker 
leven is al waardevol op zich. 
 
Voor wat betreft de rechten van het kind met een handicap in de preambule: 
 
“Recognizing that children with disabilities should have full enjoyment of all human rights and fundamental 
freedoms on an equal basis with other children, and recalling obligations to that end undertaken by States Parties 
to the Convention on the Rights of the Child” 
 
Article 7: 
 
Children with disabilities 

✓ States Parties shall take all necessary measures to ensure the full enjoyment by children with disabilities 
of all human rights and fundamental freedoms on an equal basis with other children. 

✓ In all actions concerning children with disabilities, the best interests of the child shall be a primary 
consideration. 

✓ States Parties shall ensure that children with disabilities have the right to express their views freely on 
all matters affecting them, their views being given due weight in accordance with their age and maturity, 
on an equal basis with other children, and to be provided with disability and age-appropriate assistance 
to realize that right. 

 
Bron: UN.org 
http://www.un.org/disabilities/convention/conventionfull.shtml 
 
Wij voelen ons betrokken bij het welzijn van de kinderen in Indonesië. Met ons doel proberen wij enige invloed 
uit te oefenen op het dagelijkse leven van die kinderen die het niet gemakkelijk hebben, dat is het minste dat wij 
kunnen doen.  
 
Wat wij nu willen doen is de mensen informeren over hoe het kan vergaan met een kind in Indonesië, al is het 
enkel om bewustwording en verbreking van de taboe: in het algemeen is er genoeg te doen om bepaalde 
groepen kinderen in Indonesië een eerlijke kans te kunnen geven.  
 
Het bestuur van stichting Creatief Hart.   Juni 2017, Utrecht 
Mw. D. Deijle: Voorzitter/oprichtster  
Mw. E. Koopmans: Secretaris  
Dhr. S. van der Hooft: Penningmeester  

“De Verenigde Naties onderschrijft 

dat kinderen met lichamelijke 

beperkingen, net als alle andere 

kinderen gelijke rechten hebben” 

 
 

http://www.un.org/disabilities/convention/conventionfull.shtml

