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1. Voorwoord 
 

In 2021, op 16 februari om precies te zijn, bestond stichting Meraih Bintang 10 jaar. Het was 

de bedoeling om dit als bestuur in Pangandaran te vieren samen met ons team en een aantal 

donateurs. Speciaal voor de donateurs hadden we in samenwerking met Merapi Tour & 

Travel een mooie kleinschalige 16-daagse rondreis Java met verblijf in Pangandaran 

samengesteld. Helaas hebben we hiervan af moeten zien in verband met de aanhoudende corona pandemie.  

Veel inwoners in Pangandaran, vooral zij die werkzaam zijn in de (lokale) toeristenindustrie of bouw, verloren in 

2020 al hun werk want alles bleef stilliggen. De vissers kregen nog steeds bodemprijzen voor hun gevangen vis 

omdat er bijna geen afzetmarkt (hotels & restaurants in de grote steden) meer was. Helaas bestaat in Indonesië 

geen financieel vangnet of overheidssteun. Veel ouderen zijn afhankelijk van hun kinderen, kinderen die zonder 

werk heel veel moeite hebben voor zichzelf, gezin en voor hun ouders te zorgen. Geen werk = geen inkomen = 

geen eten! 

Voor ons als stichting betekende ook het afgelopen jaar weer aanpassen aan de situatie. We hebben ons in 2021 

dan ook vooral ingezet om kwetsbare mensen te helpen daar waar we konden. Zo hebben we maaltijd boxen 

uitgedeeld en voedselpakketten maar ook zieken geholpen om de behandeling te krijgen die zij nodig hadden. 

Verder lag onze focus het afgelopen jaar op continuïteit van onderwijs en educatie. Vanwege corona was het 

voor ouders in het gebied waar wij actief zijn nog moeilijker om geld bij elkaar te sprokkelen voor de verplichte 

schoolbenodigdheden van hun kinderen. Ons doel was derhalve om voor tenminste 105 kansarme kinderen deze 

kosten geheel of gedeeltelijk op ons te nemen. 

In dit jaarverslag over 2021 vertellen we u uitgebreid over onze projecten en activiteiten.  

 
 
 
1.2 Visie 
 
Wij vinden dat alle kinderen en jongeren recht hebben op goed onderwijs, een veilige woonomgeving en het 

recht om zich cultureel, sportief en mentaal te kunnen ontplooien, om op te groeien tot zelfredzame 

jongvolwassenen. Verder willen we ervoor zorgen dat kwetsbare ouderen toegang hebben tot de basisbehoeften 

en dat we volwassenen helpen zich te ontplooien. 

 
1.3 Missie 
 
 
Wij zetten ons in om zoveel mogelijk kinderen in Pangandaran toegang te geven tot goed onderwijs en jongeren, 

na het afronden van de hogere middelbare school, toegang te geven tot een vervolgopleiding.  Kwetsbare 

ouderen willen we voorzien van hun basisbehoeften met name voldoende voedsel. Tevens geven wij 
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volwassenen door middel van micro kredieten en cursussen de kans zich verder te ontplooien en een inkomen 

te genereren voor zichzelf en/of hun gezin. 

 
 
1.4 Doelgroepen 
 
 
In het bijzonder kansarme kinderen, jongeren en kwetsbare ouderen in Pangandaran alsmede de gemeenschap 
in het algemeen. 
 
 
 
 
1.5 Resultaten 
 
Het afgelopen jaar hebben we, behalve de aan corona gerelateerde projecten, ons leer/werk project voor vissers 

uitgebreid met het laten vervaardigen en aankopen van een derde en vierde, (dit keer grotere) vissersboot, 

onderwijs gerelateerde projecten uitgevoerd en hebben we ons verder vooral bezig gehouden om ervoor te 

zorgen dat onze bestaande projecten konden blijven doorlopen. 

 
 

 
 
 
Een voedselpakket uitdelen is zoveel meer als alleen weten waar je volgende maaltijd vandaan komt. Het 

betekent ook ‘gezien’ worden. Familie Karman is een van de families die we het afgelopen jaar hebben bijgestaan 

door middel van het uitdelen van voedselpakketten en een praatje maken. 
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2. Organisatie 
 
Stichting Meraih Bintang 

Aronskelk 99 

6181 MJ Elsloo (L) 

Email: admin@meraihbintang.info 

Website: www.meraihbintang.info 

RSIN Nummer (ANBI): 850320471 

Kamer van koophandel: 52152383 

 

 

2.1 Bestuurssamenstelling 
 
- Anita Tax-Bax, Oprichter, Initiatiefnemer in 2010 en Voorzitter  

- Loek Tax, Penningmeester 

- Vincent Kruithof, Secretaris 

- Darto Adi Ismanto, Algemeen Bestuurslid  

- Juniah Juniah, Algemeen Bestuurslid 

 

- Suryadi Suryadi (1969- † 2018) - Oprichter, Initiatiefnemer in 2010 en Bestuurslid 

 

 
Alle bestuursleden van Stichting Meraih Bintang, zowel in Nederland als in Indonesië, zijn onbezoldigde 

vrijwilligers. Niemand ontvangt salaris of enige vorm van vergoeding.  

 

Bezoek aan onze projecten in Pangandaran vanuit Nederland vindt geheel uit privé middelen van de 

desbetreffende bestuursleden plaats.  

 

Onze stichting is zeer alert als het gaat om het maken van kosten, we werken van huis uit en hebben hierdoor 

bijna geen overheadkosten. De beperkte overhead kosten die gemaakt worden zijn de inschrijving bij de kamer 

van koophandel, betaling voor de domein/hosting van onze website, lidmaatschap brancheorganisatie Partin en 

Donateursbelangen alsmede promotie- en bankkosten.  
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3. Beleid 
 
 
Het continueren van onze bestaande projecten, uitbreiden van de projecten “sponsor een kind” en “adopteer 

een opa of een oma”. De lagere school ieder schooljaar uitbreiden door de toevoeging van een klas totdat het 

een volledige bezetting van zes klassen heeft. De groep, van dit keer vijf leraressen, een opleiding van 4 jaar laten 

volgen zodat zij voor de overheid volledig gekwalificeerd zijn. Fondsen werven voor het studiefonds zodat 

kansarme kinderen na de middelbare school een beroepsopleiding of studie kunnen gaan volgen. Het uitbreiden 

van het vissersproject en het verstrekken van micro kredieten op kleine schaal. Het voorbereiden van de 

uitbreiding van het project “dak boven je hoofd” hebben we voorlopig, vanwege corona, op de lange baan 

geschoven.  

 

 

 
Samenwerking met StoneX 

 
 

Omdat we als bestuur vonden dat de bankkosten van onze stichting hoog 

waren, besloten we om te kijken of daar niks aan te doen was. Eerst hebben 

we de banken in Nederland met elkaar vergeleken en er ook geïnformeerd of zij voor kleine goede doelen geen 

speciale condities hadden. Helaas bleek dit niet het geval. Vervolgens hebben we bij Partin geïnformeerd of zij 

geen oplossing hadden om de bankkosten voor kleine goede doelen te verlagen. Zij brachten ons in contact met 

StoneX Financial Ltd. StoneX heeft een platform gemaakt waarmee NGO’s banken tegen elkaar laat opbieden 

over hoeveel ‘zachte’ valuta zij beschikbaar stellen voor een bedrag X. Partin heeft het platform getest. Het 

gebruik van het platform levert een ‘winst’ op van 1 tot 4 procent, vaker meer. Hoeveel het voordeel precies is, 

is van tevoren te bepalen. Met een paar overboekingen per jaar naar een land met een sterk fluctuerende munt, 

zoals in ons geval de rupiah, kan het gebruik van het platform zo veel geld besparen. In Nederland werken o.a. 

Artsen Zonder Grenzen, Woord en Daad, Edukans en Wilde Ganzen met het platform van StoneX. Sinds 1 maart 

2021 stichting Meraih Bintang ook en we zijn erg enthousiast! Zo houden we nog meer geld over voor waar het 

voor bestemd is, namelijk onze projecten in Pangandaran. 
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Corona projecten 2021 

 
 
In 2021 heeft ons team in Pangandaran 985 voedselpakketten kunnen uitdelen aan kwetsbare ouderen en arme 

families in verschillende kampongs, mede door de geweldige hulp van o.a. ‘Max maakt mogelijk’ en de 

‘Contribute Foundation’.  Ook hebben we in totaal 6.600 maaltijd boxen uitgedeeld aan kwetsbare ouderen in 

verschillende kampongs.  Een kleine impressie in foto’s: 

 

                 
Project voedselpakketten 

 

 

      
 
Project uitdelen maaltijd boxen, ook kinderen uit ons sponsor een kind project hielpen mee zoals hier Silmi  
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In 2021 hebben we helaas ook de eerste, ons bekend zijnde, corona dode 

moeten betreuren in onze omgeving. In juni/juli gold in Pangandaran code 

rood en was het voor ons niet mogelijk om maaltijd boxen en/of 

voedselpakketten uit te delen. Dit wil echter niet zeggen dat we 'niks' deden. 

We boden noodhulp waar we konden! Zo hebben we 2 van onze oma’s naar 

de dokter en kliniek gebracht voor behandeling. Beiden waren ziek, hadden 

hoge koorts welke maar bleef aanhouden. Gelukkig werden beiden negatief 

getest op corona en konden na behandeling gewoon naar huis. 

 

 

Ilham, een van de allereerste kinderen op onze kleuterschool in 2012 en in 

2021 gestart met de lagere middelbare school (kleine eMBi kindjes worden 

groot), kreeg in oktober een motorongeluk. Behalve dat hij vreselijke 

schaafwonden had bleek ook zijn been gebroken en moest hij behandeld 

worden in het ziekenhuis. Ilham's vader is gids van beroep en werkt o.a. voor 

'Shoestring reizen'. Door corona heeft hij al 2 jaar geen werk en dus geen inkomen op het kleine beetje na wat 

hij verdient door het verlenen van hand en span diensten. Geld om Ilham in het ziekenhuis te laten behandelen 

had hij niet en daarom vroeg hij onze stichting voor hulp.  

 

 

Aleya, een meisje wat ook bij ons op de kleuterschool heeft gezeten en 

momenteel naar een van de lagere scholen in Pangandaran gaat, heeft een 

zeldzame erfelijk bloedziekte thalassemia genaamd. Zij heeft elke 3 weken 

een bloedtransfusie nodig en moet daarvoor naar het 65 km van 

Pangandaran gelegen ziekenhuis in Banjar. Het betekent een lange rit door 

de bergen om er te komen. De kosten voor de drie wekelijkse transfusie 

hebben we als stichting op ons genomen zolang de pandemie aanhoudt en 

het voor haar ouders onmogelijk is om deze te betalen.  

Tevens zou Aleya iedere dag een Exjade tablet moeten slikken. Bij mensen die vaak bloed krijgen toegediend 

(bloedtransfusies), kan daardoor te veel ijzer in het bloed terechtkomen. Het teveel aan ijzer kan belangrijke 

organen beschadigen, zoals het hart en de lever. Exjade verwijdert het teveel aan ijzer uit het bloed. Het wordt 

gebruikt bij mensen met de ziekte 'bèta-thalassemie major'.  Het medicijn is duur en wordt niet of maar 

mondjesmaat door het ziekenhuis verstrekt (bijv. 3 tabletten voor 3 weken). We zorgen ervoor dat we het aantal 

benodigde tabletten aanvullen voor Aleya. 

	
Dit zijn slechts enkele voorbeelden van het bieden van noodhulp op kleine schaal die tijdens deze pandemie zo 

hard nodig zijn... 
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Overige projecten 2021 

 
 

Educatie 
 
 

Suryadi’s school Meraih Bintang heeft in het schooljaar 2020-2021, 15 kinderen in de peuter speelklas (BK). 161 

kinderen gaan naar de kleuterschool (TK) en 60 kinderen gaan naar de lagere school SD (1ste en 2de klas). In totaal 

hebben we nu 236 leerlingen. Tevens zijn er 2 nieuwe leraressen aangetrokken om het team te versterken. 

 

Sponsorkinderen, studenten en leraressen 

 

In 2021 nemen 42 kinderen deel aan ons sponsor een kind project. Deze kinderen zijn allemaal gekoppeld aan 

een sponsor. 4 kinderen staan op de wachtlijst en wachten nog op een sponsor. Zij zijn al wel opgenomen in ons 

sponsor een kind programma en worden, totdat een sponsor zich voor hen meldt, door de stichting geholpen. 

Zie website: www.meraihbintang.info voor meer informatie. 
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In 2021 ondersteunen we als stichting in totaal 7 studenten waarvan Shinta, Sri en Ulfa dit jaar met hun 

studies/opleidingen zijn gestart. 

 

• Alma studeert gezondheidswetenschappen/verloskunde aan universiteit Muhammadiyah, Purwokerto 

• Siti studeert pedagogische wetenschappen/lerares aan universiteit Muhammadiyah in Purwokerto 

• Ari studeert bosbouw aan instituut Pertainian (IPB) in Bogor 

• Sovia studeert Engels aan universiteit Siliwangi (UNSIL) in Tasikmalaya 

• Shinta doet de beroepsopleiding tot kapper en schoonheidsspecialiste in Bandung 

• Sri studeert Farmacy aan universiteit Muhammadiyah in Purwokerto 

• Ulfa studeert verpleegkunde aan universiteit Padjaran in Pangandaran 

 

• Farid studeerde dit jaar af aan universiteit Unigal in Ciamis waar hij de afgelopen 4 jaar met succes een 

studie volgde in Industriële techniek. 
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Educatie is een van de belangrijkste speerpunten van onze stichting. We stimuleren hierin niet alleen kinderen 

en jongeren maar ook volwassenen. 

Suryadi's school BK/TK/SD Meraih Bintang staat in kampong Bulak Laut, Pangandaran en is door de Regent van 

Pangandaran al een aantal jaren op rij uitgeroepen tot voorbeeld school voor het regentschap. In 2019 is zij 

tevens verkozen tot meest schone en gezonde school van zowel het regentschap als de provincie West-Java. Er 

werken momenteel 16 leraressen welke van de stichting een vergoeding ontvangen. Onze leraressen hebben 

aangegeven heel graag de opleiding te willen volgen om te kunnen voldoen aan de strenge eisen die de overheid 

stelt. Deze accreditatie betekent ook voor hen meer zelfredzaamheid en een beter inkomen. Het eigen initiatief 

in deze willen we heel graag belonen en hen daarbij helpen.  

De eerste groep, bestaande uit 5 leraressen, die de opleiding S1 PAUD TK (kleuterschool) zijn gestart zijn Ibu’s 

Prima, Ridla, Riska, Deni en Sumiati. Ibu Deni moest in verband met gezondheidsredenen helaas afhaken. Ibu 

Prima heeft in juni 2021 haar opleiding voltooid. Zij heeft de opleiding in 3 in plaats van 4 jaar kunnen doen. Ibu’s 

Ridla, Riska en Sumiati voltooien hun opleiding in juni 2022. 

             

De tweede groep, bestaande uit 5 leraressen, is hun opleiding gestart in augustus 2021. Ibu’s Sefia, Dila en Deni 

zijn de opleiding S1 PAUD TK (kleuterschool) gestart en Ibu’s Herti en Rita zijn begonnen aan de opleiding S1 

PAUD SD (lagere school). 
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Project schoolbenodigdheden schooljaar 2021-2022 

 
Het doel van onze stichting was om dit jaar tenminste 104 kansarme kinderen te voorzien van 

schoolbenodigdheden zodat zij naar school zouden kunnen (blijven) gaan. Dankzij de hulp van een aantal 

sponsors was ook dit project gelukkig succesvol.  In totaal hebben we niet 104 maar 295 kinderen en dus ook 

hun families in Pangandaran kunnen helpen onderwijs te gaan of blijven volgen. Sommige kinderen hadden onze 

volledige hulp nodig, sommige kinderen deels. Dit is allemaal uitgezocht en geïnventariseerd door ons geweldige 

team in Pangandaran. Een volledig pakket bestond uit: 4 (of 5) schooluniformen, 1 paar zwarte schoenen, 

schoolrugzak, schoolboeken, benodigdheden zoals schriften, pennen, etui, potloden, gum, liniaal e.d., de 

verplichte maandelijkse bijdrage (IDR 100.000) school en, indien van toepassing, registratiekosten school. 

 

Vervolgens werden alle items besteld en gekocht. Tevens werd een administratie opgezet met betrekking tot 

welk kind wat kreeg en voor wie de maandelijkse bijdrages betaald moesten worden. Toen alle bestellingen 

binnen waren heeft ons team de pakketten per kind samengesteld. Daarna zijn deze steeds in kleine groepjes 

(i.v.m. corona) uitgeleverd. Maandelijkse bijdragen en registratiekosten, indien van toepassing werden 

rechtstreeks aan de school in kwestie voldaan. 

 

     

Voorbeeld: kleuterschool – lagere school – middelbare school  
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Project adopteer een opa of oma 

 
In 2021 zijn 14 oma’s en 1 opa geadopteerd door een sponsor in 

Nederland en ontvangen maandelijks een bijdrage van € 20 als 

aanvulling- en om te voorzien in hun voedselbehoefte. Als stichting 

zorgen we er verder voor dat de oma of opa in kwestie 1x per 

maand wordt bezocht, houden we via de gemeenschap van de 

kampong waar hij/zij woont een vinger aan de pols en zorgen we 

ervoor dat als de oma of opa hulp nodig heeft, naar de dokter moet 

of medicijnen nodig heeft ze die krijgen. 

 

 

 

 

 

 

Corona vaccinaties  
 

Eind maart en medio april is ons team in Pangandaran en zijn de volwassenen in kampong Bulak Laut 

gevaccineerd tegen corona met het Chinese Sinovac vaccin. Op 14 juli is men in kampong Bulak Laut RT6 gestart 

met het vaccineren van eenieder die 12 jaar of ouder is. In die wijk. Het prikteam bleef een week om vervolgens 

verder te trekken naar de volgende wijk etc. In Indonesië geldt een vaccinatieplicht. 

                                 

Een van onze leraressen wordt gevaccineerd                         Lutfi een jongen uit ons sponsor een kind project  
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Project vissersboten 

 

Project voor het verschaffen van werk aan vissers zonder eigen boot ter vergroting van hun zelfredzaamheid en 

het vak doorgeven aan jongeren middels een leer/werk project! 

 

We hadden als stichting al 2 boten van 125 cm breed operationeel: de Jaya Surya en de Cahaya Surya.  We wilden 

dit project heel graag uitbreiden. In juni 2021 hebben we opdracht kunnen geven om een 150 cm brede boot te 

laten bouwen in Pangandaran welke vanaf 26-07-2021 operationeel is en de eMBi Star heet. Dit bleek een goede 

zet. Met deze grotere boot kan men langere tochten maken en op grotere soorten vissen die vervolgens meer 

opbrengen bij verkoop. Dit heeft ons ertoe doen besluiten om een van de kleinere boten, en tevens de oudste, 

te verkopen, sec de boot zonder netten en de motor. In Q3 hebben we nog een 150 cm brede boot kunnen laten 

bouwen, de eMBi Fish Finder. De boten bieden werk aan minimaal 6 vissers en jongeren in opleiding. Alle boten 

zijn voorzien van een basisuitrusting.  

De boten zijn eigendom van de stichting. De vissers krijgen een eerlijk en evenredig deel van de opbrengst van 

de vangst die aan de vissers coöperatie in Pangandaran wordt aangeboden en verkocht. Ook de stichting krijgt 

een deel van de opbrengst en deze wordt gebruikt om een bijdrage te leveren aan de operationele kosten van 

onze projecten zoals de school bijvoorbeeld waar veel van de kinderen van de vissers gratis onderwijs krijgen. 

Zoals gezegd is dit een leer/werk project. De ervaren vissers geven het vak door aan jongeren die het vak willen 

leren. 
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Promotionele & fondsenwervende acties 
 
 

Helaas ging de Heuvelland 4-daagse ook dit jaar, net als vorig jaar niet door in verband met de corona pandemie. 

Dit jaar werd er wel een alternatief geboden, de “rugzak 10-daagse”. Men wilde namelijk drukte vermijden en 

dit alternatief was gericht op spreiding van de wandelaars en het in acht nemen van de corona maatregelen. Er 

waren bijvoorbeeld geen gezamenlijke stopplaatsen onderweg. En er werd gestart vanaf 3 verschillende locaties. 

Dit weerhield ons eMBi loopteam er niet van om te wandelen voor een ander en geld in te zamelen voor Meraih 

Bintang. Tussen 9 en 15 Augustus liep Roselda van Cann afwisselend per dag vergezeld door een aantal 

vriendinnen 5 x 10 km. Van 12 t/m 15 Augustus liepen onze bestuursleden Vincent Kruithof en Loek Tax samen 

met Elsbeth, Joost, Teun en Gijs van Oversteeg 4 x 10 km. In totaal is door al onze kanjers 340 km gelopen en 

daarmee € 1.140 opgehaald.  € 748 is besteed aan het kopen van schoolbenodigdheden en € 392 is gebruikt om 

een laptop te kopen voor Ulfa welke zij nodig heeft voor haar studie verpleegkunde aan de universiteit van 

Pangandaran (helaas start het eerste semester online in verband met corona). 

 

       

 

 

 

 

In 2021 hebben we 6 reguliere en 2 extra nieuwsbrieven verzonden. Verder hebben we met grote regelmaat 

berichten gepost op onze social media: facebook, twitter en instagram. Het meest gelezen bericht op facebook 

had een bereik van 1.046 personen en ging over wat naar school gaan betekent voor kinderen in Indonesië. Onze 

jaarlijks terugkerende sponsoractiviteiten, te weten de heuvelland 4-daagse en de stand op de kerstmarkt bij 

Intratuin Maastricht, zijn beide ook dit jaar komen te vervallen in verband met corona. 
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Vooruitblik 2022 
 
 
Vooruitblikkend naar 2022 hebben we de volgende speerpunten: 

 
• Consolideren van onze bestaande projecten en uitbreiden van de sponsorprogramma’s en het 

vissers project. 
• De lagere school uitbreiden door toevoeging van de 3de klas. 
• Bouw van een lerarenkamer/kantoor Suryadi’s school 
• Fondsen werven voor het studiefonds voor kinderen (schoolspullen) en jongeren (studie/ 

vervolg opleiding) 
• Op kleine schaal verstrekken van microkredieten 

 
 
 
 
Tot slot 
 
 
We zijn dankbaar voor de steun, inzet en hulp van onze bestuursleden, team en vrijwilligers waardoor we 

ondanks de moeilijk corona tijd hebben kunnen terugkijken op een mooi, meeslepend en succesvol jaar. Zonder 

alle financiële hulp en het vertrouwen van onze sponsors/donateurs en vrienden was dit niet mogelijk geweest. 

Namens ons allemaal bij stichting Meraih Bintang en in het bijzonder namens de kinderen, jongeren en ouderen 

in Pangandaran willen we iedereen daarvoor heel hartelijk bedanken!  We hopen dat we ook in 2022 weer op 

jullie steun mogen rekenen! 

 
 
 
 
Website: www.meraihbintang.info 

Like ons op Facebook: www.facebook.com/MeraihB 

Volg ons op Twitter: www.twitter.com/MeraihB 

Volg ons op Instagram: www.instagram.com/meraihbintang 

 

 

 

 

 

Steun Stichting Meraih Bintang door de QR-code te scannen. 

 

 

 




