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Deze Nieuwsbrief 16 staat in het teken van ons bouwproject van een school in
Apuan op Bali dat medio 2017 is gerealiseerd en formeel is overgedragen aan de
eigenaar van de grond. Voorts wordt verslag gedaan van de
voortgangsactiviteiten van onze stichting bij Santi Rama te Jakarta en Ikang Papa
op Bali. Daarnaast wordt in deze nieuwsbrief inzicht gegeven in een aantal
uitgevoerde acties om financiële middelen te genereren en het voornemen om
eind november 2018 een evenement Dance4Friends II te gaan organiseren
waarvan de opbrengst bestemd is voor aanschaf van een aantal primaire
benodigdheden voor Ikang Papa. Tot slot wordt een financieel overzicht 2017
weergegeven.
Ook in 2018 zal onze stichting zich op allerlei manieren blijven inzetten voor de
scholing van kansarme kinderen in Indonesië, inclusief de hiervoor benodigde
projecten. Dit is geen eenvoudige taak, maar met de aanwezige gedrevenheid
en energie zijn wij er van overtuigd dat we de missie van Stichting Ronsdroom
kunnen voortzetten.
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Realisatie bouw school Apuan (Bali)
In de vorige nieuwsbrieven en op Facebook hebben we u
geïnformeerd over de bouw van een eenvoudige school in
Apuan op Bali. Eenvoudig maar ons grootste project tot nu
toe. Door vele giften van vrienden, donateurs en sponsors en
de opbrengst van het dance4friends event konden we in
2017 starten met de voorbereidingen voor de bouw van het
schooltje. Eric heeft alles helemaal uitgemeten en in 3Dtekeningen uitgewerkt en op basis daarvan zijn op afstand
de eerste afspraken vastgelegd. In maart 2017 heeft onze
projectleider Maria haar eerste bezoek gebracht waarin ze
met de aannemer en met de eigenaar van het terrein, de
heer (Pak) Made Sugita goede afspraken heeft gemaakt over
de aanpak en communicatie van de bouw. Daarna is alles in een
stroomversnelling geraakt en in juni is de bouw van het schooltje afgerond en
heeft op 18 juni 2017 de officiële overdracht plaatsgevonden aan het dorp.
Bij de bouw hebben de dorpsbewoners zelf een grote bijdrage geleverd. Op
facebook en de website zijn diverse filmpjes en foto’s te zien van de bouw in de
verschillende fases. Helaas verloopt geen enkel bouwproject volledig volgens
planning en eerste bouwtekening.
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De communicatie op afstand was dan ook niet eenvoudig maar dankzij de hulp
van Pak Nyoman Susila, onze vaste tussenpersoon ter plaatse. hadden we toch
goed overzicht. Maria had de touwtjes strak in handen en daardoor is de planning
in tijd en financieel uiteindelijk gehaald en zijn Maria en Conny in juni vertrokken
naar Bali. Direct na aankomst hebben we samen met de aannemer en pak Made
Sugita alles met bouwtekening en afspraken langsgelopen en geaccordeerd. De
aannemer heeft goed werk geleverd. Een schooltje met een lokaal dat door
middel van een scheidingswand te splitsen is in twee lokalen, een jongens- en
meisjestoilet, een douche, een kantoortje voor de leerkrachten, een keukentje
en een toilet voor de leerkrachten. Alles inclusief stroom, verlichting en stromend
water. Daarmee kon de officiële overdracht een paar dagen later plaatsvinden.
Voor de overdracht had het dorp een overdrachtsceremonie georganiseerd
inclusief speeches en traditionele Balinese dans en natuurlijk eten voor iedereen.
Maria heeft tijdens de ceremonie in het Indonesisch haar speech gegeven. Ter
plekke hebben we nog diverse schoonmaakartikelen, kleding en hobbymateriaal
voor de kleuters overgedragen. Al met al een heel bijzondere dag. De bewoners
van Apuan zijn erg blij en dankbaar dat daar eindelijk een heuse school gebouwd
is. Al meteen werden er meer leerlingen ingeschreven en het schooltje is officieel
door de overheid geaccepteerd en geregistreerd. Ons grootste project tot nu toe
is met groot succes helemaal afgerond.
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Ikang Papa, Bali
Medio 2017 hebben Maria en Conny een bezoek gebracht aan Ikang Papa op Bali.
In dit tehuis verblijven kinderen met een geestelijk en of lichamelijk handicap en
krijgen deze kinderen begeleiding van vrijwilligers om zo de kinderen zoveel als
mogelijk te stimuleren bij scholing en creatieve bezigheden. Dit alles in de hoop
de kinderen later uitzicht te bieden op een baan in de toekomst. Bij dit tehuis
sponseren we 10 kinderen.
Het is al weer een jaar geleden dat het voormalige hoofd van het tehuis, Pak
Sukanta, is overleden. Na zijn overleiden heeft zijn vrouw de dagelijkse leiding
overgenomen. Daarbij krijgt zij veel ondersteuning van een aantal vrijwilligers
en helpt momenteel ook Ibu Ni Gusti Ayu Made Sri Mayuni haar bij de
administratie en boekhouding. Alhoewel het Ibu Sukanta in het begin allemaal
heel zwaar viel, heeft iedereen voor zover wij dat kunnen beoordelen, weer zijn
draai gevonden. De kinderen zijn ontzettend dankbaar en lief voor Ibu Sukanta.
Tijdens ons bezoek hebben we de lijst met sponsorkinderen doorgenomen en het
schoolgeld voor het schooljaar 2017/2018 overgedragen. Eén van de door ons
gesponsorde kinderen heeft het tehuis verlaten, d.w.z. zijn school afgerond en
een baan gevonden. In zijn plaats is een
al iets oudere jongen opgenomen in ons
sponsorbestand. Deze jongen heeft een
laag verstandelijk niveau. Zijn vader heeft
de jongen bij het opvanghuis gebracht
omdat hij weet dat hij daar betere zorg
krijgt en hij die zorg zelf niet kan geven.
Hij is liefdevol opgenomen tussen alle
kinderen. De betrokken sponsors zijn hier
al over geïnformeerd.
Maria en Conny met de sponsorkinderen

5

Wat ons tijdens ons bezoek opviel was dat de
omstandigheden in het tehuis erbarmelijk zijn. Eén toilet
voor alle kinderen, één ruimte waar alle dagelijkse
activiteiten plaatsvinden en dan de slaapruimtes voor de
meisjes in hetzelfde gebouwtje en voor de jongens in het
bijgebouw. Ibu Sukanta heeft haar handen vol om alles in
goede banen te leiden. Tijdens ons bezoek brak de poot van
de stoel waar de Ibu op zat. Eén van de kinderen bracht
haar meteen een nieuwe stoel. Maar alle stoeltjes zijn
behoorlijk krakkemikkig. Daarom hebben we het plan
opgevat te onderzoeken of we een donatie kunnen doen in
de vorm van meubeltjes voor de gezamenlijke ruimte.
Op dit moment wordt gesproken met een sponsor die zich hard wil maken hierin
financieel te voorzien. We hopen dat we Ikang Papa kunnen helpen de
omstandigheden te verbeteren.

Santi Rama, Jakarta
In juli vorig jaar hebben we in Jakarta twee dames van Santi Rama gesproken
over de voortgang van de door ons gesponsorde kinderen. Op dit moment heeft
een aantal kinderen de school verlaten. Dat is bijvoorbeeld omdat ouders van
kinderen na afronding van de kleuterschool
dichterbij huis kiezen voor een gewone
basisschool tegen lagere kosten. Sommige
ouders zijn per dag nu een paar uur onderweg
om de kinderen te begeleiden naar deze
speciale school voor dove en moeizaam
sprekende kinderen. De ouders worden dan
ook actief betrokken bij de activiteiten op
school. Tijdens dit bezoek hebben we het
schoolgeld 2017/2018 overhandigd.
overdracht
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In 2017 heeft één van de (oud) leerlingen van Santi
Rama, Rafi Ridwan in Indonesië een onderscheiding
ontvangen als jong (14) bekend publiek persoon.
Deze prijs ontving hij omdat hij al sinds enkele jaren
mode ontwerpt die wereldwijd door bekende personen
zoals Michelle Obama en Tyra Banks wordt gedragen.
Rafi is doof geboren en heeft zijn opleiding bij Santi
Rama gevolgd.
Santi Rama daagt de kinderen vooral op creatief gebied uit en uit zijn tekeningen
op jonge leeftijd bleek al dat deze uitzonderlijk waren voor een leerling van zijn
leeftijd. Op zijn 9e heeft hij al kleinschalig enkele kledingstukken ontworpen en
een eigen mini-modeshow gegeven. Dit werd snel opgepikt in de media. Nu is hij
een voorbeeld voor velen. Ook met een handicap kan je ver komen als je maar
de mogelijkheid en de wil hebt om jezelf te ontwikkelen.
We hebben van Santi Rama een aantal namen gekregen van kinderen die voor
sponsoring van hun kosten voor scholing in aanmerking willen komen. We hopen
dan ook nog op nieuwe sponsors zodat deze kinderen ook, ondanks hun
handicap, de mogelijkheid krijgen goede scholing te volgen.
Als blijk van dank heeft Santi Rama ons een aantal setjes kaarten voor de
sponsors meegegeven. Deze kaarten zijn gemaakt van tekeningen van leerlingen
van de school. Leuk gebaar!
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Opbrengst Verkoop
Ook in 2017 hebben we vlak voor de feestdagen nog met tweedehands spullen
op de Neuzelbeurs in Rijswijk gestaan. Het is altijd heel gezellig en we hebben
veel plezier, maar net als vorig jaar viel de opbrengt ons niet helemaal mee voor
de inzet die het kost. De concurrentie is natuurlijk groot met alle kringloopwinkels
die uit de grond worden gestampt. Om dat met prijzen nog een beetje te
beconcurreren, is niet gemakkelijk. Vooralsnog loopt de verkoop via Marktplaats
en bol.com wel heel goed. Daar gaan we ons dan ook meer op oriënteren.
De verkoop via Marktplaats kunnen we doen door de aanvoer van nog echt goede
spullen waar belangstelling voor is. Dank voor iedereen die in 2017 heeft
aangeleverd. In 2017 is voor meer dan 2.600 euro verkocht.
We hebben heel leuke spulletjes ontvangen van de
winkel Knotsknetter uit Amsterdam. Daarom hebben
we in 2017 niet alleen tweedehands maar ook nog
nieuwe kleding, speelgoed en artikelen verkocht.
We zijn Knotsknetter heel erg dankbaar voor deze
donatie.
Ook de donatie in natura van boeken, dvd’s en cd’s
van kringloopwinkel de Recycling in ’s-Gravenzande
heeft onze stichting een goede financiële boost
gegeven.
De verkoop geschiedt via Bol.com en Marktplaats en Boekwinkeltjes onder de
naam Boekenmonster.
Mocht u mooie hebbedingetjes hebben waarvan u denkt dat ze iets kunnen
opleveren, neem dan contact met ons op. We kunnen het evt. bij u ophalen.
Onze mogelijkheid om spullen op te slaan is echter heel beperkt waardoor we
kritisch moeten zijn bij het aannemen van spullen. Boeken, cd’s, dvd’s, en
ansichtkaarten zijn altijd welkom.
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SponsorKliks
met SponsorKliks kunt u nu een financiële bijdrage leveren aan Ronsdroom,
zonder dat het u een cent extra kost!
Reserveer een restaurant of bestel online een pizza via o.a. Thuisbezorgd en
Ronsdroom ontvangt geld.
u kunt bij diverse webwinkels als Wehkamp, Bol.com, Coolblue, Booking.com,
Expedia en Zalando bestellen. Een percentage van het aankoopbedrag gaat dan
ook naar ons.!
Wilt u uw ons ook GRATIS sponsoren? Zorg er dan voor dat u
voortaan
uw
online
aankopen
doet
via
onze
SponsorKlikspagina deze is te bereiken via onze website
www.ronsdroom.nl Linksonder kunt klikken op dit logo:
Hoe werkt het?
Heel simpel. Webwinkels betalen een commissie voor elke bestelling die via
SponsorKliks.nl wordt gedaan. 75% van deze commissie stort men op onze
bankrekening. Of u nu rechtstreeks naar bijvoorbeeld Bol.com gaat of u gaat via
SponsorKliks.nl naar de site van Bol.com, u betaalt hetzelfde. Alleen in het laatste
geval keert Bol.com een commissie uit en profiteert Ronsdroom hier direct van!
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Financieel overzicht 2017
Inkomsten
Marktplaats;
€2.619,93

Boekenverkoop
; €2.140,96

Sponsoring;
€4.020,50
Rente baten;
€25,93

Rommelmarkt;
€164,55
Losse Donaties;
€411,00

Vaste
Donateurs;
€4.699,00

Totaal aan Inkomsten € 14.081,87
Sposoring (zie nieuwsbrief 15)
•
Rk parochie sint Jan de doper, te Wateringen: opbrengst kerstcollecte
€ 1.571,50
•
St De Recycling Westland: Eenmalige donatie uit baten 2016
€ 2.449,00
Boekenverkoop en Marktplaastverkoop: zie bladzijde 9
Op 31 december hadden wij 28 vaste donateurs
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Financieel overzicht 2017
Uitgaven
Bankkosten ;
€116,74

huur; €540,00

Scholing;
€3.600,00

kantoor;
€168,79

Bouw School;
€18.892,49
Totaal aan Uitgaven € 23.318,02
•
Scholing
Santi Rama, 20 leerlingen
Ikang Papa, 10 leerlingen
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€ 2.400,00
€ 1.200,00

Dance4Friends II
In
november
2016
werd
de
benefiet
Dance4Friends I dankzij een groot aantal
sponsoren een groot succes. De opbrengst van dit
evenement is geheel toegewezen aan het bouwproject van een school in Apuan.
Eind november -begin december van dit jaar willen wij het evenement
Dance4Friends II organiseren. Hiervoor heeft wederom een aantal sponsoren hun
medewerking toegezegd. Dit evenement staat tevens in het teken van het 30
jarig jubileum van de band Challenge XL, waarvan Ron† en Jules† Makadoero de
grondleggers waren. De voorbereidingen zijn in volle gang.
Het belooft een ware muziek happening van en met “oude” en “nieuwe/huidige”
muzikanten van Challenge (XL). De opbrengst van dit evenement zal worden
bestemd voor aanschaf van een aantal primaire benodigdheden en een kleine
renovatie van Ikang Papa.
Uiteraard zal op deze avond een Presentatie worden verzorgd over de activiteiten
van de Stichting
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