


Voorwoord

“We believe that children are the future, teach them well and let them lead the way ...”

Op 16 februari  2011 is Stichting Meraih Bintang opgericht. We zijn een kleine enthousiaste 
non-profit organisatie, ontvangen geen subsidies en zijn volledig afhankelijk van donaties en 
giften van particulieren, bedrijven etc. om onze projecten en dromen te verwezenlijken. Onze 
stichting streeft ernaar om open en transparant te zijn. Stichting Meraih Bintang heeft 
nagenoeg geen overhead kosten wat betekent dat de financiële hulp rechtstreeks en volledig 
ten goede komt aan onze projecten.

Stichting Meraih Bintang richt zich met haar projecten volledig op het district Pangandaran in 
West-Java, Indonesië. 

Samen met onze twee bestuursleden en officiële vertegenwoordigers ter plekke kijken en 
bepalen we aan welke projecten het geld besteed wordt. Wie beter dan zij en de lokale 
bevolking zelf kunnen aangeven wat er waar het hardst nodig is. Zo is de keuze van ons 
eerste grote project tot stand gekomen: het opzetten, de bouw en beheer van een 
kleuterschool  in kampong Pananjung. De school heeft in juli 2012 bij  de start van het nieuwe 
schooljaar voor het eerst haar deuren geopend. Inmiddels volgen 176 kinderen er met veel 



plezier gratis tweetalig onderwijs. Begin 2013 hebben we een extra klaslokaal en een half 
open lokaal gebouwd om nog meer kinderen te kunnen laten starten en deelnemen aan het 
onderwijs. Kinderen die verder weg wonen worden iedere dag door de Stichting met de 
schooltrans (treintje) opgehaald en weer thuis gebracht zodat ze toch naar school kunnen. 
Verder hebben we nog een aantal projecten lopen zoals o.a. ons “sponsor-een-kind” project 
en “sponsor-een-opa/oma” project, gezondheid en hygiëne project, kinderbibliotheek evenals 
het Engelse les project, muziek & zang project en traditionele dans project, welke projecten 
gratis toegankelijk zijn voor alle kinderen in de omgeving. Tenslotte loopt voor de vrouwen in 
de kampong het Ibu Ibu project. 

Voor een volledig overzicht van onze lopende en in ontwikkeling zijnde projecten verwijzen we 
u graag naar onze website: www.meraihbintang.info

Kleuterschool TK Meraih Bintang kampong Bulak Laut, Pananjung, Pangandaran West-Java, Indonesië
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Silmi en Fatimah, 2 meisjes uit ons sponsor-een-kind project zitten inmiddels in de 6de klas van de lagere school.



Oprichting en Doelstelling

Oprichting

- Stichting Meraih Bintang is officieel opgericht op 16 februari 2011.
- De statutaire vestingingsplaats is Valkenburg aan de Geul.
- De stichting is ingeschreven bij de kamer van koophandel te Maastricht nummer 52152383
- Stichting Meraih Bintang is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) RSIN nummer 

850320471.
 

Doel

Hoofddoel:

Het financieel ondersteunen van wees-/ half wees en kansarme kinderen in hun 
levensonderhoud en educatie.

Subdoelen:

• Meer kinderen laten deelnemen aan het onderwijs.
• Verbetering van educatie in het algemeen.
• Verbeteren van de leefomstandigheden.
• Ouderen zorg.
• Bouw en exploiteren van een klein kinder(t)huis; een rumah-bina-budi.
• Bouw en opzetten Skills & Develop center

 
We willen dit bereiken door:

• De bouw en beheer van een kleuter school in kampong Bulak Laut op West-Java, 
Indonesië. 

• Opzetten sponsor een kind programma
• Opzetten sponsor een opa of oma programma
• Het voorzien in de behoefte aan lesmaterialen.
• Ondersteuning bij het onderhoud van het schoolgebouw.
• Het aanschaffen van spullen. Dit kan variëren van naaimachines tot geitjes tot 

matrassen tot groente zaadjes/plantjes tot rijst. Mensen worden geholpen in hun eigen 
levensonderhoud te voorzien en voorzien van de (eerste) levensbehoeften.

• Het ondersteunen bij  de voortgang van de scholing van kinderen zoals bijvoorbeeld 
het voldoen van aanmeldingskosten voor school of examengeld indien dit 
noodzakelijk is voor de allerarmste kinderen

• De bouw en exploitatie van een klein kinder(t)huis (rumah-bina-budi) waar kinderen 
die dit voor korte of lange tijd nodig hebben, een veilig “thuis” vinden.

• Leer/werk project speciaal voor jongeren.
• Sport project: een multifunctioneel sport court voor kids in de kampong.



Bestuur

Het bestuur van Stichting Meraih Bintang bestaat uit de volgende 5 personen:

• Anita Tax-Bax, Voorzitter en Oprichtster 
• Loek Tax, Treasurer
• Vincent Kruithof, Secretaris
• Suryadi Suryadi, Oprichter, Algemeen Bestuurslid 
• Darto Adi Ismanto, Algemeen Bestuurslid 

Alle bestuursleden van Stichting Meraih Bintang, zowel in Nederland als in Indonesië zijn 
onbezoldigde vrijwilligers, niemand ontvangt salaris of enige vergoeding. 

Bezoek aan onze projecten in Pangandaran vindt geheel op eigen kosten plaats. 

Onze stichting is zeer alert als het gaat om het maken van kosten, we werken van huis uit en 
hebben hierdoor bijna geen overhead kosten. Overhead kosten die gemaakt worden zijn de 
inschrijving bij  de kamer van koophandel, betaling voor de domein/hosting van onze website 
en promotie- en bankkosten. 

Bestuur Stichting Meraih Bintang vlnr : Loek Tax, Anita Tax-Bax, Suryadi Suryadi en Darto Adi Ismanto. 
Inzet: Vincent Kruithof



2016  Een terugblik

Er is weer heel veel gebeurd het afgelopen jaar. Zo is er voor ons een droom uitgekomen met 
de aankoop van een pand plus grond in kampong Bulak Laut in 2015. Begin dit jaar hadden 
we de financiën rond en konden we van start met de renovatie/verbouwingswerkzaamheden 
tot Rumah Bina Budi. Een project wat, net als al onze andere projecten, door de lokale 
bevolking zelf is aangedragen. Dit (t)huis voor kinderen die voor lange of korte tijd een veilig 
onderkomen nodig hebben zal plaats bieden aan maximaal 24 kids en 2 vaste verzorgers.

Van bouwval tot thuis voor kinderen die dit nodig hebben.

We kijken ook terug op een heel mooi en dankbaar jubileum jaar want we bestonden als 
stichting dit jaar officieel 5 jaar. Tot nu toe hebben we 38 kinderen kunnen koppelen aan een 
sponsor waardoor zij naar school kunnen en een mooie toekomst tegemoet gaan. Ook helpen 
we om studenten hun dromen te verwezenlijken: voor 2 meisjes hebben we een sponsor 
gevonden maar student Ipung wacht nog op een sponsor, ondertussen wordt hij al wel door de 
stichting gesteund.

Dan zijn er natuurlijk nog onze ouderen: 7 oma's en opa's zijn inmiddels geadopteerd en 
daardoor verzekerd van 3 maaltijden per dag. Er wachten nog 6 ouderen op hulp.

Helaas hebben we het afgelopen jaar ook afscheid moeten nemen van Biyung Nasiem, 
Biyung Sireng, opa Timin en de kleine Rafy die slechts 15 jaar mocht worden. Ze blijven 
allemaal in ons hart dicht bij ons. 

Een greep uit wat er nog meer gebeurd is dit jaar: we hebben een waterput geslagen en groot 
onderhoud aan ons sport court gepleegd. 



We hebben onverwacht en incognito hoog bezoek gehad. Nu krijgt onze kleuterschool TK 
Meraih Bintang wel vaker bezoek van mensen uit binnen en buitenland die, nieuwsgierig 
geworden door het bord aan de kant van de weg, een kijkje komen nemen naar wie we zijn en 
wat onze Stichting allemaal doet dus zo vreemd is dat niet. 

In het weekend van 2 & 3 April echter ontvingen we een wel hele bijzondere gast zonder 
aankondiging en zonder het te weten. Mevrouw Puti Guntur Soekarno Putri, lid van het 
Indonesische Parlement op het gebied van toerisme & educatie en kleindochter van de eerste 
President van Indonesië. 

Mevrouw Putri had gehoord van onze Stichting, progressieve kleuterschool en eMBi green 
movement project. Ze wilde graag zelf rustig en onopgemerkt een kijkje komen nemen tijdens 
haar bezoek aan Pangandaran. En dat is gelukt want niemand heeft haar herkend! 

Zondagmiddag vertelde Ibu Puti Guntur Soekarno Putri ten overstaan van een groot publiek, 
met daarin ook onze eigen Ibu's Tia en Dede als afvaardiging van Stichting Meraih Bintang, in 
het Pantai Indah Resort Pangandaran uitgebreid over haar undercover missie en bezoek aan 
TK Meraih Bintang en ons eMBi green movement project. Ook heeft ze gesproken met Ibu Tia 
& Ibu Dede en aangekondigd volgend jaar terug te komen om ons nogmaals te bezoeken. 



Ook een vermelding waard is het succes van al onze gratis aan de kinderen aangeboden 
naschoolse activiteiten. Dit jaar hebben we daaraan toegevoegd het geven van zwemlessen 
en het officieel opzetten van onze eMBi Green Movement.

Pangandaran is een schiereiland met aan 3 kanten water en, zoals bekend kwam in 2006 hier 
over een breedte van 40 km een allesverwoestende tsunami aan land. Toen we als stichting in 
2010 startten met onze projecten heerste er een grote angst voor het water bij groot en klein. 
Dus was een van de eerste dingen waar we als stichting mee gestart zijn dan ook het watervrij 
maken van de kinderen. Zelfs de peuters en kleuters op TK Meraih Bintang laten we met 
regelmaat naar het zwembad gaan om ze te laten wennen aan water zonder in paniek te 
raken.

eMBi Swim Club: opgericht in 2016

Dit jaar zijn we onze eMBi Swimclub gestart tot groot plezier en enthousiasme van de kids. In 
eerste instantie als speciaal project voor meisjes maar al snel uitgebreid zodat ook de jongens 
mee konden doen. We hebben gesprekken gevoerd met een zwemleraar en hem bereid 
gevonden onze kinderen te instrueren en ook mogen we tegen een kleine vergoeding per 
maand gebruik maken van het zwembad van het Pantai Indah Hotel welke op een redelijke 
loop/fiets afstand ligt van onze kampong zodat de kinderen er zelf naar toe kunnen gaan. 

De lesmethode is iets anders als in Nederland want zwemmen wordt de kinderen in Indonesië 
"per slag" aangeleerd. Wij zijn gestart met de schoolslag. Het duurt ca. 2 tot 3 maanden om 
deze goed onder de knie te krijgen. Hierna is door ons als Stichting met de zwemleraar en het 
hotel geëvalueerd over de gang van zaken en besloten om deze groep een 2de zwemslag 
aan te leren, te weten de borst-crawl, en een nieuwe groep kinderen toe te voegen aan het 
programma die dan op hun beurt starten met de 1ste zwemslag enz. ...

Aan de sponsors van de kinderen die deelnemen aan ons sponsor een kind project vragen we 
een bijdrage. De stichting zorgt ervoor dat alle deelnemertjes worden voorzien van een 
handdoek. Voor kansarme kinderen die geen sponsor hebben betaalt onze stichting de 
kosten. Als de kinderen alle 4 de slagen onder de knie hebben doen zij examen. Kinderen 
kunnen vanaf 6 jaar deelnemen aan dit project.



Schooljaar 2015-2016 was een bijzonder geslaagd schooljaar voor onze kleuterschool TK 
Meraih Bintang. Niet alleen mochten we een record aantal leerlingen begeleiden (145) maar 
ging er ook een lang gekoesterde wens in vervulling en hebben we een peuter speel klas 
kunnen opstarten. Hier kunnen kinderen v.a. 2 jaar 4 ochtenden in de week naar toe. Tevens 
hebben we 4 special needs kinderen kunnen helpen door hen deel te laten nemen aan het 
onderwijs terwijl ze op de andere kleuterscholen in Pangandaran alle 4 waren afgewezen. 55 
kinderen keren in het schooljaar 2016-2017 niet meer terug. Zij stromen allemaal door naar de 
1e klas van verschillende lagere scholen in Pangandaran.

Ter afsluiting van het schooljaar hebben we voor de kinderen verschillende activiteiten 
georganiseerd:

De kinderen uit kleuterklas 2 hebben ter 
afsluiting van hun schooljaar een bezoekje 
gebracht aan het politiebureau in 
Pangandaran. De politieagenten namen 
ruimschoots de tijd voor onze kinderen, 
legde uit wat er allemaal gebeurde op het 
bureau, beantwoorden vragen en de kids 
mochten zelfs een kijkje nemen in het 
kantoor van Pangandaran's speurneuzen. 
Ook mochten ze een blik werpen op de 
gevangenis waarna ze allemaal plechtig aan 
oom agent beloofden om nooit het verkeerde 
pad op te gaan!  



De kinderen uit kleuterklas 1 hebben op 
school allemaal een mooie kaart gemaakt. 
Op zaterdag 18 juni stond er voor hun 
namelijk een bezoek aan het postkantoor in 
Pangandaran op het programma waar ze 
mochten rondkijken, vragen stellen en waar 
ze geleerd kregen hoe de kaart moest 
worden voorzien van een postzegel en hoe 
deze vervolgens kon worden gepost. Voor 
wie is de mooie kaart bestemd? Voor papa 
en mama natuurlijk!

Voor de eMBi kids stond dit jaar het 
uitstapje in het teken van samen zijn en 
onze eMBi Green Movement. Nadat er 
zoveel mogelijk kids en begeleiders in ons 
treintje waren gepropt werd er koers gezet 
naar het schildpadden opvang centrum aan 
de rand van Pangandaran waar de kinderen 
mochten kijken en uitleg kregen over het 
programma en de schildpadden. Vervolgens 
ging het verder naar het mooie strand van 
Batu Hiu om gezellig samen te picknicken. 
Onze Ibu Ibu hadden s morgens gekookt.

Bij Stichting Meraih Bintang is er altijd tijd te vinden voor een "klein projectje" tussendoor! Na 
overleg met de omwonenden en hun specifieke wens, maar natuurlijk ook met hun trouwe 
hulp, hebben we in 1 dag een overdekte parking voor brommers gerealiseerd schuin 
tegenover TK Meraih Bintang. Nu staan ze allemaal mooi uit de zon & regen bij elkaar en niet 
meer overal verspreid maar vooral niet meer in de weg. 



Tevens zijn we gestart met het aanbieden van schooltransport zodat ook kansarme kinderen 
in de omliggende kampongs de gelegenheid hebben naar school te gaan. Ons school treintje 
rijdt s morgens om de kinderen op te halen en levert ze na school weer veilig en netjes thuis 
af.

Wij zijn verder heel trots te kunnen melden 
dat op 20 oktober 2016. bekend is gemaakt 
dat TK Meraih Bintang, is geëindigd op een 
hele mooie 3de plaats bij de verkiezing tot 
meest hygiënische, gezonde en schone 
school in de Pangandaran Regency. Aan de 
verkiezing deden 10 districten mee en 70+ 
scholen.



2016 Promotionele en 
fondsen wervende acties

In 2016 hebben we door het jaar heen een aantal leuke acties gehad waarvan de opbrengst 
ten goede is gekomen aan onze stichting.



Op zaterdag 23 januari  organiseerden we 
onze allereerste Rumah Makan Meraih 
Bintang. Het was een groot succes. 50 
gasten genoten van een heer l i j ke 
Indonesische maaltijd, snacks en lekker 
drankje. Men kon nader kennismaken met 
onze stichting en leuke hebbedingetjes 
kopen aan onze stand. De opbrengst ad. € 
773,62 was natuurlijk helemaal bestemd 
voor onze projecten! Het was een zeer 
geslaagde middag en zeker voor herhaling 
vatbaar.

Traditiegetrouw liepen er in augustus met de Heuvelland 4-daagse in en om Valkenburg weer 
2 teams mee om geld in te zamelen voor onze projecten. Onze twee bestuursleden liepen 
samen met een aantal gastlopers resp. 4 x 28 km en 4 x 14 km. Samen hebben ze weer een 
geweldig mooie bedrag bij elkaar gelopen. De opbrengst was dit jaar € 625,00

Bestuurslid van Stichting Meraih Bintang Lokito Tax & vrijwilliger Martin Heijmans hebben in 
September in 13 dagen tijd de beroemde "Coast 2 Coast" wandeling in Engeland gelopen. 
Hun tocht startte aan de west kust van Engeland in St. Bees, liep vervolgens over de toppen 
van de bergen in de Lake District, door de Yorkshire Dales en de Yorkshire Moors naar het 
eindpunt aan de oost kust in Robin Hood's bay 320 kilometer verderop! Ze deden dit om geld 
in te zamelen voor onze projecten. In totaal hebben onze kanjers 360 kilometer afgelegd en 
het mooie bedrag van € 4.470 bij elkaar gelopen: respect mannen!

Op 22 oktober stonden we als Stichting met een stand op de snuffelmarkt in Gronsveld waar 
we tweedehands spullen hebben verkocht en waarvan de opbrengst helemaal ten goede 
kwam aan de projecten van onze stichting. Vooral  voor de middag was het heel erg druk, 
maar veel kijkers en weinig kopers dit keer. Toch een mooie opbrengst: € 92,75 en een 
sponsor gevonden voor Asep!

Op 21 november waren we wederom te gast bij Intratuin in Maastricht. Met een mooie stand 
waren we in de gelegenheid om onze stichting te promoten en verkochten we o.a. 
kerstkaarten, kalenders en andere leuke (cadeau) artikelen. We zijn bijzonder gastvrij 
ontvangen en het was een mooie ervaring en een hele leuke dag. We zijn uitgenodigd om 
volgend jaar terug te komen! Ook hier was de opbrengst weer helemaal bestemd voor onze 
projecten en kinderen in Pangandaran.



Vooruitblik 2017

Vooruitblikkend naar 2017 hebben we de volgende speerpunten: 

• Doorgaan met ons lopende meerjarige project, kleuterschool TK Meraih Bintang.
• Aanschaffen van de inrichting voor onze Rumah Bina Budi
• Het uitbreiden van onze sponsor programma’s
• Het uitbreiden van onze naschoolse activiteiten
• Fondsen werven en starten met de bouw van ons Creativity (Skills & Develop) Center





Tot slot 

We kunnen wederom terugkijken op een geweldig mooi, interessant, leerzaam en succesvol 
jaar. Zonder de hulp van al onze donateurs, sponsors en vrijwilligers was dit niet mogelijk 
geweest. Namens ons allemaal bij Stichting Meraih Bintang maar in het bijzonder namens 
onze kinderen en ouderen in Pangandaran willen we iedereen daarvoor heel hartelijk 
bedanken! We hopen dat we ook in 2017 weer op uw steun mogen rekenen!

- Website:   www.meraihbintang.info 
- E-mail:   admin@meraihbintang.info 

- Bank:   ING Eindhoven
- Ten name van:     Stichting Meraih Bintang
- Banknummer:              65.32.10.191
- IBAN:                           NL 19 INGB0653210191
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