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Stichting Kindertehuis Bukit Lawang 
@: bukit.lawang.kindertehuis@gmail.com. 

+WA: +62 813 7608 2284 (Saskia Landman, Indonesië). 

+WA: +31 06 – 2241 2923 (Mw A. Elders, Nederland). 

Postadres: Bisschop Bottemannestraat 29, 1817 EM  ALKMAAR 

 

Website: www.kindertehuisbukitlawang.com. 

 

 

Beleidsplan 2020 en verder van: 

Stichting Kindertehuis Bukit Lawang Indonesië. 

 

Stichting Kindertehuis Bukit Lawang te Alkmaar, is opgericht in februari 2007. 

Hierna te noemen: de Stichting. 

 

Korte toelichting mbt de wijzigingen ten aanzien van voorgaande versie. 

De Indonesische Yayasan is per 7 januari 2019 in haar geheel opgeheven, daarom 
uit het beleidsplan verwijderd en waar nodig vervangen door het Kindertehuis. 

De hulp gaat natuurlijk onverminderd door!!! 

Daarnaast is de 3e fase van het Rubberboomspaarplan per november 2018 behaald. 

Ook het Rubberboomspaarplan is dus uit het huidige beleidsplan verwijderd. 

 

 Uitgangspunten van de Stichting. 

 Doel van de Stichting: Het doel is om in samenwerking met de locale 

bevolking een (t)huis te creëren voor alle (kans)arme kinderen in Bukit 

Lawang. De Stichting zorgt er voor dat deze kinderen onderdak, voeding, 

medische verzorging en opleidingsmogelijkheden krijgen om ze zo te helpen 

bij hun groei naar volwassenheid. 

 Afwezigheid van winstoogmerk: De Stichting beoogt geen winst. 

 Bestemming liquidatiesaldo: Conform het bepaalde in de statuten van de 
stichting zal een eventueel batig saldo worden aangewend voor een algemeen 

maatschappelijk belang, zoveel mogelijk overeenkomende met het doel van 

de Stichting. 

 

 Missie. 

De twee uitgangspunten bij het uitvoeren van voormeld doel zijn: 

 Dat een kind een kind moet kunnen zijn én 

 Dat kennis vrijheid geeft. 

Hierbij hebben leeftijd, gender of geloof geen invloed. 

 

 Werkzaamheden van de stichting. 

De werkzaamheden van de Stichting zijn gericht op de (financiële) 
ondersteuning van de projecten van het Kindertehuis in Indonesië alsook het 

vergroten van de naamsbekendheid. Ook is de Stichting verantwoordelijk voor 

het inzamelen van geld door het geven van voorlichting en het promoten van het 

project (het bieden van naamsbekendheid). Daarnaast zal de komende jaren het 

groter worden van de groep actieve volgers (‘achterban’) via social media meer 

nadruk krijgen. 

 

http://www.kindertehuisbukitlawang./
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Deze werkzaamheden bestaan onder andere uit: 

 Het besturen van de Stichting. 

 Het beleggen/ houden van (bestuurs)vergaderingen. 

 Het opstellen van de nieuwsbrieven (minimaal 4x per jaar). 

 Dankberichten sturen en frequent contact houden met de donateurs. 

 Actief onderhouden van contacten met relaties en organisaties. 

 Het geven van voorlichting, het versturen van informatiemateriaal en 

verwerken van gegevensmutaties. 

 Verzamelen, inzamelen, ophalen en distribueren van nieuwe en gebruikte 

goederen ten behoeve van het Kindertehuis in Bukit Lawang. 

 Het zorgen voor voldoende voorzieningen en personeel in Bukit Lawang ten 

behoeve van het leiden en onderhouden van het kindertehuis en de 
voorzieningen. 

 Het bijeenbrengen van gelden en alle andere benodigdheden en middelen die 

aan de verwezenlijking van het doel van de Stichting kunnen bijdragen. 

 Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de 

ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

 

 Werkzaamheden van het Kindertehuis Bukit Lawang Indonesië. 

Het Kindertehuis is verantwoordelijk voor de directe uitvoering in Bukit Lawang. 

Zij maakt een praktische vertaalslag van wat op papier staat, of bedacht is, en 

brengen dit naar de realiteit. Haar werkzaamheden richten zich met name op: 

 Het runnen van het kindertehuis in Bukit Lawang. 

 Het zorgen voor en verzorgen van de kinderen. 
 Het mogelijk maken van dagelijkse scholing van de kinderen. 

 Het bieden van extra scholing na schooltijd via de Schoolplus. 

 Aandacht besteden aan het ontwikkelen van praktische vaardigheden bij de 

kinderen, de zogeheten ‘lifeskills’ tbv de zelfredzaamheid van de kinderen 

voor hun toekomst. 

 Het onderhouden van alle voorzieningen. 

 Het zoveel mogelijk voorzien in een zelfstandig inkomen voor het 

Kindertehuis middels een aantal kleinschalige projecten. 

 Het runnen en onderhouden van de inmiddels aangeschafte rubberplantages. 

 Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de 

ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

 

 Werving van de gelden. 
De werving van de gelden gebeurt: 

 Op kleinschalige, directe effectieve wijze. 

 Via online social media. 

 Via de website. 

 Middels het interesseren van overheden, instellingen, kerken, particulieren en 

ondernemers voor het doel van de Stichting, het samenwerken met die 

groepen en het samenwerken met instellingen die een gelijk doel nastreven. 

 Via het organiseren van alle soorten evenementen, lezingen, workshops en 

festiviteiten die aan de verwezenlijking van het doel kunnen bijdragen. 
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 Besteding van het vermogen van de Stichting. 

De besteding van de gelden gebeurt in overleg met het Kindertehuis. De giften 

worden besteed aan de doelen waarvoor de gever ze bestemt en labelt. De 

donaties voor scholing gaan naar scholing, donaties voor medische zorg gaan 

naar medische zorg en donaties voor kinderhulp gaan naar kinderhulp. 

De uitgaven hebben te maken met de kosten voor levensonderhoud als ook de 

scholing van de kinderen behorende bij het kindertehuis. Het gaat daarbij om de 

maandelijkse terugkerende huishoudelijke kosten voor het runnen van het 

kindertehuis en de scholing van de kinderen (transport, uniform, boeken, 

schoolgeld, etc). 

 

 Vermogen van de Stichting zal worden gevormd door: 
1. Subsidies, donaties en giften. 

2. Schenkingen, erfstellingen en legaten. 

3. De inkomsten en revenuen die de stichting verkrijgt door de van haar 

uitgaande activiteiten en de exploitatie van haar bezittingen. 

4. Alle andere verkrijgingen en baten. 

 

 Beheer van het vermogen van de Stichting. 

De Stichting beheert beide rekeningen: 

 NL42INGB0002964457 bij de ING en 

 NL47ABNA0584125178 bij de ABN-AMRO Bank. 

Beide t.n.v. Stichting Kindertehuis Bukit Lawang. 

 
 Kostenstructuur van de Stichting. 

De jaarlijks binnengekomen gelden worden zo direct mogelijk besteed. De 

wervings- en beheerskosten zijn minder dan 5% van de bestedingen. Deze 

hebben vooral betrekking op uitgaven als o.a. bankkosten en inschrijving Kamer 

van Koophandel. 

 

 Beloning beleidsbepalers. 

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij 

hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun 

functie gemaakte kosten. De hulp die wordt gegeven aan de Stichting gebeurt 

op geheel vrijwillige en onbezoldigde basis. De hier uit voort komende kosten 

worden geheel door een ieder privé bekostigd. Op deze manier garandeert de 

stichting dat de verworven gelden ook daadwerkelijk voor de zorg van de 
kinderen van Bukit Lawang en de daarmee samenhangende werkzaamheden 

worden aangewend. 

 

Toelichting maandelijkse vergoeding Sugianto & Saskia Landman. 

In de bestuursvergadering van augustus 2010 is door het gehele bestuur 

unaniem besloten om de hoogte van de maandelijkse vergoeding, voor zowel 

Sugianto als Saskia in Indonesië, vast te stellen op €300 per persoon. Dit wordt 

uitbetaald, indien de financiën het toelaten. 
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 Beschrijving administratieve organisatie. 

Stichting Kindertehuis Bukit Lawang te Alkmaar, is opgericht in februari 

2007. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Alkmaar onder nummer 

37131171. ANBI erkenning onder fiscaal nummer 8176.39.081. 

Het bestuur van de Stichting bestaat uit: 

 Saskia Landman, voorzitter; per 21 februari 2007 in deze functie aangesteld. 

 Ans Moll-Elders, secretaris/ penningmeester; ook per 21 februari 2007 

aangesteld. 

 Leni Smit-Frerichs, bestuurslid; per 9 april 2016 aangesteld. 

 

De Stichting heeft naast haar vertegenwoordiging van het bestuur ook een Raad 

van Aanbeveling, een onafhankelijke adviserende accountant als ook een 

thuisfrontteam met vrijwilligers. 
 

Contacten met de Stichting verlopen: 

 Per mail bukit.lawang.kindertehuis@gmail.com 

 Via het secretariaat: Bisschop Bottemannestraat 29, 1817 EM Alkmaar. 

 Per telefoon: 06 – 2241 2923 (Ans Elders). 

Website: www.kindertehuisbukitlawang.com. 
 

 
Raad van aanbeveling: 

*Mw drs M. van Rossen, voormalig 

burgemeester van Alkmaar 

*Prof. dr. T. Schuyt, hoogleraar  

Filantropische Studies, VU Amsterdam 

 Bestuursleden: 

*Mw S. Landman, voorzitter 

*Mw A.J.Th. Moll-Elders,secretaris/ 

penningmeester. 

*Mw M.C.A.Smit-Frerichs, bestuurslid 

Bankgegevens: 

*ING rek.nr. NL42 INGB 0002 964457 of  

*ABN AMRO rek.nr. NL47 ABNA 0584 125178, 

beiden tnv Stichting Kindertehuis Bukit 

Lawang te Alkmaar.  
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