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Contact
Het postadres van Stichting Belajaryuk is:
Stichting Belajaryuk
Jac. van Vollenhovenstraat 317
5012 AC Tilburg
Contactpersoon:
Rien van de Laar
Telefoon
0622800441
email
info@belajaryuk.nl
Bestuur
Het bestuur in Nederland wordt gevormd door:
• Rien van de Laar
Voorzitter
• René van Beers
Secretaris, vice-voorzitter
• Wim Sterke
Penningmeester
• Corry van de Laar
Bestuurslid
• Krijn Nagtzaam
Bestuurslid
• Marco Leutscher
Bestuurslid
• Roy Sieliakus
Webmaster
De commissie van aanbeveling in Indonesië wordt gevormd door:
• Dewa Gede Ngurah
Voorzitter van de commissie op Bali
• Sang Ayu Komp Lingga
Contactpersoon en coördinatie
• Dewa Ayu Nyoman Arini
Secretaris
• Desak Made Astikawati
Coördinatie en transport
• Dewa Alit Suteja
Hoofd van het (Dessa) dorp en adviseur
• Dianna Prana
Contactpersoon en coördinatie op Lombok

Beleidsplan
Stichting Belajaryuk richt zich op onderwijs, werkgelegenheid en gezondheidszorg. Wij initiëren
projecten voor de meest behoeftige schoolkinderen in de regio Peninjoan Bali, dit ter beoordeling
van de commissie van aanbeveling in Indonesië;
Het betreft kinderen, (hun ouders) die zelf niet de middelen hebben om (verder) te leren of zich te
ontwikkelen. Zo dragen wij al jaren zorg voor een groep Spiegelkinderen, scholieren en
hulpbehoevende ouderen. Dankzij onze ondersteuning in de vorm van lesmateriaal en medische
zorg geven we hen de kans op een betere toekomst/bestaan.
Naast deze ontwikkelingsprojecten zijn ook projecten actief voor reeds uitgevoerde renovatie van
een schoolgebouw en is en actieplan aanwezig voor het bouwen van een medische post. Het
grootste deel van onze projecten bestaat uit lange termijn initiatieven met groeimogelijkheden.
Onze stichting wil mensen met haar initiatieven selfsupporting maken. Onze leidraad is de vrije
vertaling van Belajaryuk: Kom laten we studeren. Volgens deze denkwijze heeft ieder kind, de kans
voor zelfontplooiing door studie. Door in te spelen op de specifieke behoeften van mensen en
hierbij de juiste tools aan te reiken hopen wij hen een betere toekomst te geven.
Meer specifiek:
• Inzamelen van specifieke fondsen t.b.v. de Spiegelkinderen;
• Inzamelen van specifieke fondsen t.b.v. de medische post;
• Het organiseren van een “bouwreis” om sponsors in de gelegenheid te stellen om fysiek en
financieel bij te dragen bij het bouwen, inrichten en functioneren van de medische post;
• Het organiseren van kookworkshops om belangstellenden kennis te laten maken met de
Indonesische keuken en het werven van sponsors/donateurs;
• Inzamelen van algemene fondsen t.b.v. gebitscontroles;
• Het ondersteunen van initiatieven van potentiele sponsors om bekendheid te geven aan de
reis- en verblijfmogelijkheden in Peninjoan Bali;
• Inzamelen van algemene fondsen t.b.v. kosten voor het verzenden van (school)
materialen, kleding, laptop en overige relevante hulpmiddelen;
• Het verzorgen van gerelateerde presentaties voor scholen, stichtingen, verenigingen en
Lions clubs, enz.;
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Het inzamelen en verzenden van bruikbare kleding, schoeisel en overige relevante
materialen;
Enthousiastsmeren van potentiele sponsors/donateurs;
Het creëren, onderhouden en uitbreiden van een netwerk om bovenstaande doelstellingen
te realiseren;

Het beloningsbeleid
Het beloningsbeleid is gebaseerd op een volledig pro-deo inzet van alle bestuursleden en
vrijwilligers, zowel in Nederland en Indonesië. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun
werkzaamheden. Zij hebben wel recht op een vergoeding van de door hen in de uitoefening van
hun functie gemaakte kosten.
Doelstelling
De doelstelling van de Stichting Belajaryuk is toekomstmogelijkheden te bieden voor kansarme
schoolgaande kinderen in Peninjoan in het Bangli-district op Bali en Lombok. Door het werven van
fondsen wil de stichting Belajaryuk scholing en onderwijs bevorderen en alles wat hiermee verband
houdt of bevorderlijk kan zijn. Secundaire doelstelling is kansen creëren voor het vervolgonderwijs
en de thuissituatie van het schoolgaande kind te conditioneren. De vrije vertaling van Belajaryuk
is: 'kom laten we studeren'. Stichting Belajaryuk wil dit doel primair bereiken door het realiseren
van betere voorzieningen voor het schoolgaande kind. Deze voorzieningen kunnen bestaan uit het
verstrekken van o.a. lesmaterialen, onderwijsondersteunende middelen, schoolgeld en uniformen.
Meer specifiek
Belajaryuk heeft ten doel:
a.
Het inzamelen van gelden voor projecten t.b.v. Spiegelkinderen, schoolkinderen, hulpbehoevende
ouderen, studies van jongeren in Indonesië̈ die erop gericht zijn mensen selfsupporting te maken;
b.
het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband
houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
Stichting Belajaryuk tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
•
het inzamelen van gelden via sponsors/donateurs;
•
het entameren van acties bij scholen;
•
het entameren van acties bij openbare gelegenheden;
•
het geven van lezingen;
•
het organiseren van collectes;
•
persoonlijke initiatieven van bestuursleden;
•
ludieke acties;
•
het verwerven van nieuwe donateurs.
Verslag uitgeoefende activiteiten in 2014
• Het fundament van onze inkomsten wordt vorm gegeven door een kern van donateurs voor
de Spiegelkinderen;
• Het spaarpotje in de winkel van Bakkerij Vromans in Breda staat nog steeds in de warme
belangstelling van de klanten en geeft een prachtig resultaat;
• Tevens is een belangrijke bijdrage aanwezig door de vele sponsors die ons een financiële
donatie meegaven met daarbij de beste wensen voor de kinderen van Belajaryuk tijdens
onze aanwezigheid in Indonesië;
• Onderzoek naar de realisatie van een medische post in Peninjoan met een streekfunctie en
het opzetten van een studiereis voor bedrijven;
• Het inzamelen en versturen van kleding, schoeisel, laptops en overige relevante
materialen, in totaal 1250 kg;
• Het actualiseren van de website met een koppeling naar de social media;
• Kortom: ons beleid om naast de vaste inkomsten van de donateurs ons meer te richten op
andere vormen van inkomsten begint al duidelijk vruchten af te werpen. Dit blijkt eveneens
uit het grote bedrag van de eenmalige giften.
Voor een volledig overzicht van de verschillendenacties in 2014 en de voorliggende jaren kunt u
vinden op onze website: www.belajaryuk.nl
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Financiële verantwoording
Overzicht inkomsten en uitgave 2014
Banksaldo 01-01-2014
Ontvangsten 2014
Besteed aan doelstelling
Banksaldo 31-12-2014
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€ 4.674,22
€ 11.533,37
€ 13.016,57
€ 3.383,73
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