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VOORWOORD VAN DE VOORZITTER 

 

Bukit Lawang, Noord Sumatra, Indonesië 2020. 

 

Hierbij presenteren wij u het jaarverslag 2020 van Stichting Kindertehuis Bukit 

Lawang, hierna te noemen de Stichting. 

 

Het afgelopen jaar is voor de kinderen van het Kindertehuis en -ieder ander in de 

wereld-een bewogen jaar geweest met veel onvoorziene omstandigheden. Wij hopen 

dat 2021 een jaar met een positieve, gezonde en geliefde inslag wordt. 

Aan het begin van het jaar waren wij nog volop bezig met plannen en boeken van de 

workshops en de bungalows. Alle gedane boekingen vanaf april 2020 zijn volkomen 

begrijpelijk geannuleerd. En ook voor het komende jaar is het nog onduidelijk hoe 

het verder gaat verlopen. 

 

Door de gedeeltelijke lockdown en het sluiten van de scholen vanaf half maart 2020 

is er voor gekozen om de kinderen vanaf maart fulltime bij hun familie te laten 

verblijven, in plaats van in het kindertehuis. De thuissituatie van een aantal kinderen 

is hierdoor ingewikkelder geworden. Bij een tweetal kinderen ligt hierdoor het 

stoppen met school op de loer. Aangezien deze kinderen zelf wel graag door willen 

gaan met school, zullen wij doen wat wij kunnen om te voorkomen dat ze moeten 

stoppen. 

 

Onze hulp bestaat uit (financiële) ondersteuning, (gedeeltelijke) opvang, extra hulp 

via Schoolplus en aanbod van ontwikkelingsmogelijkheden en life-skills. 

 

Ook in 2020 hebben wij kunnen rekenen op vele mensen, die ons –hoe groot, hoe 

klein, hoe kort of langdurig ook- hebben geholpen. En gelukkig doen dat op dit 

moment nog steeds vele lieve mensen. Alle hulp gebeurt op vrijwillige basis en 

onbezoldigd. Alle donaties komen geheel ten goede aan de kinderen en het project. 

Extra dank voor ieders vertrouwen en grootse inzet, helemaal in zo’n bijzonder jaar. 

 

De voorzitter, Saskia Landman, 

Namens het gehele bestuur van Stichting Kindertehuis Bukit Lawang. 
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1. V E R S L A G   V A N   H E T   B E S T U U R 

 

1.1 DE ACTIVITEITEN IN 2020 

 

De bedoeling was om in 2020 de voorzichtige balans tussen het thuisfront van de 

kinderen en het Kindertehuis meer te verstevigen. Dit lukte bij sommige kinderen en 

hun families wel en bij sommige kinderen helaas niet. Het is een soort tijdloze zone, 

sommige dingen lopen door, andere dingen staan in een onbekende wachtstand. 

 

Wat is er in 2020 gebeurd of tot stand gekomen? 

 Met de hulp van de oudere kinderen, die het huis voor ons wilden waarnemen, 

hebben wij -net voor het Corona-tijdperk- nog in kunnen gaan op de 

uitnodiging voor een ontmoeting en gesprek met het Nederlands Koninklijke 

paar tijdens hun bezoek aan Indonesië. 

 Er is nu meer tijd om aan de rubberplantages te besteden. Deze zien er dan ook 

nog mooier uit. 

 Mijn telefoon (Saskia) was gecrasht. Verbazingwekkend hoe snel je went aan die 

digitale opslag en er daarmee een beetje afhankelijk van bent. Meteen ben je 

afspraken, adressen, foto’s en andere dingen kwijt, aangezien ik niet structureel 

genoeg een back-up had gemaakt. Het heeft uiteindelijk drie maanden van 

bellen, mailen en bankkantoor bezoeken gekost, om toegang tot het betalen en 

ontvangen van gelden via de ING-app weer in Indonesië mogelijk te maken. 

 Wij zijn gelukkig allemaal gezond en gezond gebleven. Onze focus ligt, nog 

meer dan gewoonlijk, op gezond eten en bewegen. 

 De basis voor de workshop is opgezet en de eerste 

contacten met de reiswereld zijn gelegd. Natuurlijk staat 

dat nu allemaal tot nader order even geparkeerd. Wij 

gebruiken deze tijd om onze vaardigheden te vergroten, 

materialen uit te proberen, plannen te verbeteren, nieuwe 

dingen te maken en een buffer te creëren, voor als .. dan ..   

 Deze vreemde tijd geeft ons ook de gelegenheid om, wat de administratie 

betreft, eens alles te inventariseren, reorganiseren en te digitaliseren. Afgelopen 

jaren hebben wij alles bewaard. Inmiddels is het duidelijk wat er wel of niet 

bewaard moet worden en vooral hoe. 

 

De kinderen 

Er is nu nog meer gelegenheid voor quality time: samen klussen, leuke dingen 

aanpakken, knutselen, koken, dieren verzorgen. 

 Hulp aan de kinderen: Op dit moment (december 2020) helpen wij acht kinderen, 

waarvan er drie intensieve en extra financiële ondersteuning ontvangen. 
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 Diploma’s: Irel heeft in juni haar SMA-diploma (middelbare school bovenbouw) 

behaald. 

 Schoolplus: De scholen zijn vanaf maart 2020 dicht en blijven dit vooralsnog tot 

januari 2021. Van maart tot juni hebben wij het blijf-thuis 

overheidsadvies opgevolgd en ervoor gekozen om tijdelijk 

geen Schoolpluslessen aan te bieden. Vanaf half juli zijn 

wij weer (bijna op volle kracht) gesplitst, in toerbeurt van 

kleinere groepjes en in een iets andere vorm, herstart. 

Vanaf november 2020 hebben wij op vrijdag de hele groep 

en op maandag en dinsdag nog steeds gesplitst. Hierdoor 

weten wij hoe het met de kinderen gaat en hoe wij hen 

kunnen ondersteunen. Daarnaast is er frequent digitaal 

contact. De inhoud van de lessen draait nu vooral om 

structuur bieden bij de sporadisch aangeboden digitale 

lessen van hun school. Daarnaast staat ook het bijhouden 

en uitbreiden van hun kennis van Engels en rekenen natuurlijk volop op het 

programma. Het accent blijft liggen op spelend leren. De kinderen zijn zo 

gemotiveerd, bewonderingswaardig. De kinderen gaan in kleine groepjes nog 

harder. Ze missen elkaar en de interactie tussen elkaar wel volop.  

 Oudere kinderen: Irel is dit jaar getrouwd. Ook in 2020 zijn er drie kinderen 

geboren bij de ‘oudere’ kinderen. Met twee van de ‘oudere’ kinderen zijn wij een 

apart traject gestart om hen te begeleiden bij het nemen van hun eigen 

verantwoordelijkheden. Ook hier geldt dat de moderne techniek het iets 

gemakkelijker maakt om met elkaar in contact en op de hoogte te blijven. 

 

Het huis en haar omgeving 

Naast de gebruikelijke (onderhouds)werkzaamheden zijn ook de volgende klussen 

geklaard: 

 Binnenkant dak: De triplex-bekleding aan de binnenkant van de 

daken aan de achterkant van het huis is minder weersbestendig als 

verwacht. Wij hebben het verwijderd met de bedoeling om het te 

vervangen. Het resultaat is mooi en licht, dus hebben wij ervoor 

gekozen om het zo te laten. 

 

 Buitenkant daken: De daken van de werkunits alsook die van de 

bungalows zijn opnieuw geschilderd. Daarna is aansluitend het 

halfopen schuurtje naast de werkunits aangepakt. Een vakman 

heeft de grote klus geklaard om de hoekconnecties tussen de 

daken van het woonhuis te vervangen. Hiervoor moest het dak eerst 

gelicht worden, oude materialen eruit en nieuwe erin. 
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 Kippenhok: Er is een speciaal kippenhok achter het huis gemaakt om ‘Meneer’ en 

‘Mevrouw’ kip een warm en veilig welkom te heten. 

 Sportveld: Dit is nu minder in gebruik en vervalt daardoor snel. Het is eerst 

bijgewerkt en daarna opnieuw geschilderd in prachtige verschillende kleuren. 

 Internet: Het lokale internet-netwerk hapert veel. Wij gebruiken 

daarnaast de hotspot van onze telefoons, die juist vaker wel 

werken in plaats van niet. Om kosten te drukken hebben wij 

het lokale internet gestopt en de toren gedemonteerd en wij 

gaan nu verder via de telefoon. 

 

De dieren 

Het blijft hier een gezellige dierenbende: 

 Katten: Opnieuw hebben wij dit jaar geprobeerd om ons 

kattenteam een beetje te beperken door de volwassen gezonde 

katten Muppy en Friendly bij andere liefdevolle adressen onder 

te brengen. Putri is helaas overleden.  

 Kittens: In april heeft men twee kittens Kaus en Kaki en in 

oktober opnieuw vijf kittens gedropt, waarvan nu nog twee in 

leven, zijnde Yellow en Orange. 

 Ganzen: Twee van onze ganzen zijn inmiddels verhuisd naar de 

rubberplantage. De ganzen bij het kindertehuis hebben opnieuw 

kuikens. 

 Kippen: Onze dierenschare is uitgebreid met twee prachtige 

zeer kindvriendelijke Brahma-kippen; door ons de namen 

Meneer & Mevrouw toebedeeld. 

 

Stand van zaken rubberplantages 

 Onderhoud van de plantages: De plantages werden al 

goed onderhouden, maar nu nog beter. Door het 

slechte weer is Sugianto, vaak met één of meer van de 

kinderen, op de plantage te vinden, die hem 

ondersteunen met het onderhoud. Sinds mijnheer A., een zeer ervaren oude 

alleenstaande man, op de plantage woont, is er ook meer mogelijk. Zo is er nu 

een extra hoek aangelegd om jonge boompjes aan te planten. Deze worden 

anders opgegeten of vernield door de apen en vrij lopende koeien. Twee van 

onze ganzen houden A. gezelschap. Het terrein is voorzien van een houten huis 

voor mijnheer A. Ook zijn van een grote oude stronk een tafel, stoel en 

permanente parasol gemaakt. Er is een duidelijk, 

met zakken grind verstevigd, pad gemaakt naar de 

‘badkamer’, zijnde de rivier. Ook het hekwerk 

rondom is grotendeels vervangen. 
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 Inkomsten van de plantages: Helaas is de lage kiloprijs van het rubber nog 

steeds (heel erg) laag. Voor de opkoper van het rubber is het –gezien de huidige 

situatie- niet meer rendabel om iedere week te komen, hij komt eens per twee 

weken. Het kost ons meer moeite om onze mensen aan het werk te houden met 

minder inkomsten en een salaris dat nu eens per twee weken komt. Natuurlijk 

passen wij ons ook hierin aan. Wij proberen nu ook naar andere manieren van 

inkomsten te kijken om zo zelfstandig mogelijk te blijven. Dit hangt onder 

andere samen met de wereldwijde ontwikkelingen rondom het virus. 

 

Financiële ondersteuning 

Algemeen. Zowel de Kerk in Zeewolde, Stichting Middelbusker, Oranje Appel als 

Stichting Pallas hebben ons opnieuw geholpen. Het is heerlijk dat men opnieuw de 

kinderen en het Kindertehuis helpt. Hierdoor kunnen wij de dingen doen, zoals wij 

doen. Helemaal in dit vreemde jaar. 

Wij kunnen het niet genoeg benadrukken: 

 

Dank aan allen. Werkelijk super!!! 
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1.2 DE TOEKOMST 

 

Afgelopen jaar zijn wij voorzichtig begonnen om de kennis en passie die wij hebben 

voor creatieve dingen als papier maken, boekbinden en natuur samen te voegen en 

door het geven van workshops in onze creatieve studio. De lokale inkomsten van 

het restaurant/homestay zijn, normaal gesproken, kleinschalig en een fijne 

aanvulling op de wekelijkse opbrengst van de rubberinkomsten. Wij hopen dat dit in 

2021 in ieder geval weer (deels) uitvoerbaar gaat worden. 

Zodra de situatie het toelaat willen wij in 2021 proberen om het Family House en de 

bijbehorende homestay/workshop wat meer onder de (digitale) aandacht te 

brengen. Hierbij nemen wij de privacy en wensen van de kinderen zeer in acht en als 

leidraad. 

 

De Stichting verandering: Family House Creative 

Zoals vorig jaar al aangegeven wordt de naam van de stichting in de toekomst 

Family House Creative. Deze naam zullen wij het komende jaar meer gaan gebruiken 

en vanaf 22 februari 2022 definitief hanteren. 

 

Hulp aan de kinderen 

Het Kindertehuis is in 2008 gestart als particulier opgericht Kindertehuis, vanuit een 

hulpvraag en behoefte van permanente opvang. Wij streven naar het leveren van 

hulp-op-maat. Dat betekent dat de hulpvraag de afgelopen jaren op een natuurlijke 

vloeiende beweging is verschoven van een kindertehuis naar een Family House. Waar 

wij vanaf 2008 de 1e groep kinderen 100% op hebben gevangen, woont de 2e groep 

kinderen die wij hulp bieden, normaal gesproken (maar nu in verband met Corona 

even niet) 3x keer per week, aansluitend aan de Schoolplus-lessen, in het Family 

House en de overige dagen bij de familie. Dit doen wij om de familieband in stand te 

houden, maar hen ook niet volledig afhankelijk van hulp te maken of te zijn. 

Wij hopen dat we in 2021 weer op de (gedeeltelijke) oude voet door kunnen gaan. 

In 2021/2022 ligt de aandacht bij de kinderen die niet naar school kunnen vanwege 

verschillende sociale problemen van de ouders. Onze hulp bestaat daarbij uit 

(financiële) ondersteuning om naar school te kunnen, (gedeeltelijke) opvang, extra 

gratis Schoolplus en extra ontwikkelingsmogelijkheden via life-skills. Bij de lessen 

(Engels, rekenen en computerles) ligt de aandacht op het verdiepen van de lesstof in 

plaats van het verbreden. De aandacht voor gezondheid, voeding en lijf blijft 

eveneens een spil in onze aanpak. 

Natuurlijk staat de deur altijd open voor de 1e groep kinderen, de jong volwassenen, 

die voorheen onze hulp hebben ontvangen. Voor hen zijn wij een vangnet op de weg 

naar hun zelfstandigheid. 
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Per december 2020 helpen wij acht kinderen. Drie van hen ontvangen 100% 

financiële hulp voor de scholing en alles wat er bij hoort. De andere vijf kinderen 

krijgen geen financiële hulp. Wij stellen alle kinderen in staat kosteloos de 

Schoolplus te volgen. Iedereen wordt daarmee geholpen in de vorm van kennis. 

Daarnaast ontvangt iedereen meerdere keren per week een uitgebreide gezonde 

maaltijd, fruit en melk. 

 

Toekomst in het kort 

De hulp aan de kinderen gaan wij natuurlijk volop voortzetten. Daarnaast ligt de 

focus op gezondheid, het afbouwen van de werkzaamheden van de Nederlandse 

Stichting en het opbouwen van een grotere financiële basis voor het Familie Huis, 

middels de rubberplantages/workshops en/of homestay mogelijkheden te 

onderzoeken, vernieuwen en uit te breiden. 

 

De stichting wil zorgen dat het kinder(te)huis na 22 februari 2022 geheel 

zelfstandig kan voortbestaan als Family House Creative, waardoor de kansarme 

kinderen uit Bukit Lawang alle mogelijkheden, als in het doel wordt aangegeven, 

aangeboden kan blijven worden. 
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2. D E  O R G A N I S A T I E 

 

2.1 Overzicht gegevens stichting 

 

Contactgegevens: 

E-mail:   bukit.lawang.kindertehuis@gmail.com. 

Website:  www.kindertehuisbukitlawang.com. 

Telefoon:   +31 (0) 6 – 2241 2923 (Mw A. Elders, Nederland). 

   +62 (0) 813 7608 2284 (Saskia Landman, Indonesië). 

Postadres:  Bisschop Bottemannestraat 29 

1817 EM  ALKMAAR 

 

Bankgegevens: 

* ING rek.nr:  NL42 INGB 0002 964457/ BIC: INGBNL2A 

* ABN AMRO rek.nr: NL47 ABNA 0584 125178/ BIC: ABNANL2A 

Beiden ten name van Stichting Kindertehuis Bukit Lawang. 

 

Verdere Stichting gegevens: 

Kamer van Koophandel nummer:  3713.1171 

Fiscaal nummer:    8176.39081 

ANBI Status:     Ja, per 1 januari 2008 

 

Stichting samenstelling: 

 Voorzitter:      Saskia Landman 

 Penningmeester/secretaris:    Ans Elders (Moll) 

 Bestuurslid:     Leni Smit-Frerichs 

 

Raad van aanbeveling: 

 Mevrouw Drs. M. Van Rossen, voormalig burgermeester van Alkmaar 

 De heer Prof. Dr. T. Schuyt, hoogleraar Filantropische Studies, Vrije Universiteit 

van Amsterdam 

 

Onafhankelijk accountant: 

Onze adviseur is RSM Netherlands Accountants N.V. te Haarlem 

http://www.kindertehuisbukitlawang./
http://rek.nr/
http://rek.nr/


                                                Stichting Kindertehuis Bukit Lawang 

Jaarverslag 2020             ---- [  11/14  ]  ----             Kindertehuis Bukit Lawang Indonesië 

2.2 Doel van de Stichting 

 

Het doel is om in samenwerking met de lokale bevolking een (t)huis te creëren voor 

alle kansarme (wees)kinderen in Bukit Lawang. Daarnaast ervoor zorg te dragen dat 

deze kinderen onderdak, voeding, medische verzorging en opleidingsmogelijkheden 

krijgen en ze zo te helpen bij hun groei naar volwassenheid. 

In 2021/ 2022 ligt de aandacht specifiek bij kinderen die niet naar school kunnen 

vanwege verschillende sociale problemen van de ouders. 

 

De stichting wil zorgen dat het kinder(te)huis na 22 februari 2022 geheel 

zelfstandig kan voortbestaan als Family House Creative, waardoor de kansarme 

kinderen uit Bukit Lawang alle mogelijkheden, als in het doel dat hierboven wordt 

aangegeven, aangeboden kan blijven worden. 

 

De stichting 

Stichting Kindertehuis Bukit Lawang, hierna te noemen: De Stichting, 

richt zich voornamelijk op de (financiële) ondersteuning van het 

kindertehuis. De Stichting is opgericht op 21 februari 2007, 

gevestigd te Alkmaar en ingeschreven in het handelsregister van de 

Kamer van Koophandel in Alkmaar onder nummer 3713 1171. 

 

Bestuur 

Er zijn afgelopen jaar geen bestuurswisselingen geweest en deze zijn ook voor het 

komende jaar 2021 niet te verwachten. Het bestuur werkt op vrijwillige basis, 

onbezoldigd en zij ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. 

Het bestuur is gezamenlijk bevoegd en heeft de intentie uitgesproken om de 

Stichting per 22 februari 2022 (22-2-2022) te ontbinden. 

Hier liggen diverse redenen aan ten grondslag: 

1. Het Kindertehuis (Family House) is in 2022 –als het goed is- zelfredzaam. 

Hiermee is het hoofddoel bereikt. 2. De (pensioengerechtigde) leeftijd van de 

bestuursleden. Iedereen is er van het begin af aan bij betrokken en willen het ook 

graag gezamenlijk afsluiten. 3. De hulpvraag is veranderd; de directe opvang van 

een grote groep in nood verkerende –overwegend ouderloze- kinderen, slachtoffers 

van de overstroming, naar een kleinere groep kinderen hulp die nodig hebben in 

verband met de verschillende sociale problemen van hun ouder(s). 

DE HULP GAAT NATUURLIJK ONVERMINDERD DOOR!!! 

 

De belastingdienst 

De Stichting is door de belastingdienst per 1 januari 2008 aangemerkt als Algemeen 

Nut Beogende Instantie (ANBI) onder fiscaal nummer 8176.39.081. 
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3. J A A R R E K E N I N G 

 

 

3.1. BALANS PER 31 DECEMBER 2020 

  2020 2019 

Activa  
  

Liquide middelen 1 
€                  6.649 €                     942 

Totale activa  
€                  6.649         €                     942 

  
  

Passiva  
  

Reserves 2 
€                  6.583 €                     877 

Langlopende schulden 3 
€                         0  €                        0 

Kortlopende schulden 4 
€                       65 €                       65 

Totale passiva  
€                  6.649 €                     942 
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3.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020 

 

 

   2020  2019 

  
    

Baten 5 
 €      25.398  €   24.153 

  
    

Lasten 6 
    

Besteed aan 

Kindertehuis 

 €   19.112  €  25.551 
 

Overig 

 

 €            0 
 

€    6.000 
 

Beheer- & 

administratiekosten 

 €        580 
+ 

€       656 
+ 

  
 €      19.692  €  32.207 

Resultaat  
 €        5.706  €    -8.054 
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TOELICHTING BEHORENDE TOT DE JAARREKENING 2020 

 

Algemeen 

Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen 

nominale waarde. De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij 

betrekking hebben. 

Alle bedragen zijn afgerond en vermeld in Euro’s. 

 

TOELICHTING BALANS PER 31 DECEMBER 2020 

  2020 2019 

1 Liquide middelen   

 ABN-AMRO nr: NL47 ABNA 0584 125178 €           2.528 €              863 

 ING nr: NL42 INGB 0002 964457 €           4.121 €                79 

  €           6.649 €              942 

    

2 Reserves   

 Reserves per 1 januari €              877 €           8.931 

 Resultaat €           5.706 €         -8.054 

 Reserves per 31 december €           6.583 €              877 

    

3 Langlopende schulden GEEN GEEN 

    

4 Kortlopende schulden €                65 €                65 

    

5 Baten   

 Donateurs €         16.898 €         18.153 

 Fondsen €           8.500 €           6.000 

  €         25.398 €         24.153 

    

6 Lasten   

 Exploitatiekosten Kindertehuis B. Lawang €         19.112 €         25.551 

 Overig €                  0 €           6.000 

  €         19.112 €         31.551 

    

 Beheer- & administratiekosten €              580 €              656 

 


