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Inleiding
Via deze nieuwsbrief willen we u wederom informeren over de voortgang
van een aantal activiteiten van de Stichting Ron’s Droom. Allereerst treft
u een uitgebreid verslag aan van ons 3e benefietevenement
Dance4Friends II, dat op 2 december 2018 in Reeuwijk werd gehouden.
Dankzij de tomeloze inspanningen van vele partijen, zoals alle
vrijwilligers, artiesten en muzikanten, het personeel van De Brug en alle
gulle gevers, is dit evenement weer zeer succesvol verlopen. Hulde en
onze dank hiervoor met name aan Bas Ribbens (hoofdsponsor), Wieteke
van Dort, Arnaud Kokosky Deforchaux, John van Hese (fotograaf en
reclamemaker), TLP Productions (geluid) en Poetri Ajoe (catering).
Voorts vindt u in deze nieuwsbrief een aantal wetenswaardigheden over
onze sponsorkinderen bij Yayasan Santi Rama in Jakarta, Ikang Papa op
Bali en de activiteiten van de nieuwe school in het dorp Apuan ook op
Bali.
Tot slot vindt u hier een financieel verslag 2018 waarin de inkomsten en
uitgaven van de stichting actueel en helder in kaart zijn gebracht.
Het bestuur:
Eric Makadoero,
Conny van Niel,
Jan Henk Timmer,
Maria Makadoero,
Stella Makadoero,
Marjolein Makadoero,

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
lid
lid
lid
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Benefietavond Dance4Friends 2 december
een verslag door onze vriend en steun John van Hese van Tjampoer.nl
Het bestuur van Stichting Rons Droom had de laatste tijd weer alles uit
de kast getoverd om een mooi event tot stand te brengen. Vergaderen,
plannen maken, weer overleg, Nieuwsbrief maken, repeteren, materiaal
verzamelen, een presentatie in elkaar zetten etc. etc.
Voorzitter Eric Makadoero bijgestaan door Conny van Niel, Jan Henk
Timmer, Maria Makadoero, Stella Makadoero, Marjolein MakadoeroOldendorp waren aan het begin van deze middag gezond gespannen.
Zouden ze het succes van 2016 kunnen benaderen? Bovendien,
het evenement heeft een emotionele lading. Het is nogal wat om de
droom van een veel te vroeg gestorven broer om te zetten in daden.
Vanaf 11.00 uur waren de artiesten en de
mensen van TLP Productions al bezig met
opbouwen, soundchecken en er allemaal
meer bij komt kijken om het muzikaal
programma feilloos te laten verlopen. De zaal
was gezellig ingericht, zoutjes op tafel, tafels
voorzien van de reserveringsbordjes, en een
gezellig bloemetje. De prijzen voor de loterij uitgestald….
Check! De zaal ziet er pico bello uit! De zaal loopt vol, Stella kondigt de
voorzitter van de Stichting aan. Eric Makadoero opende de middag met
een hartelijk woord van welkom.
Hij brengt nog even in herinnering waar het
allemaal om begonnen is. Het bestuur wordt
voorgesteld en een van de sponsors komt al
verklappen dat er een al redelijk bedrag is
gescoord. Een applaus en een lachend bestuur
is het resultaat. Stella houdt de vaart erin. ‘We
gaan beginnen, genoeg gepraat!’
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Het protesteren van Eric dat hij nog minder tijd krijgt dan bij de vorige
‘Dance4Friends’ lacht Stella weg. ‘We gaan beginnen’, kondigt ze
nogmaals aan.
De middag ging als een raket van start. De avond wordt
gelanceerd door Xanur! Ja en dan weet je het wel, een
waar feest wat duurt tot 21.30 uur is begonnen. Een leuk
en onderhoudend cultureel intermezzo werd verzorgd
door Arnaud Kokosky Deforchaux.
Natuurlijk mocht Wieteke van Dort niet ontbreken. Als
ondersteuner van het eerste uur was ze natuurlijk
aanwezig. Garantie voor
een gezellig optreden en als de hit “Geef
mij maar Nasi Goreng’ klinkt ontstaat er
spontaan een polonaise en een groot
meezingkoor!
Een speciaal optreden in het kader van dit
benefiet evenement. Met George Fisscher,
Robbie Lubis, Uwe van der Laan.
Natuurlijk kwam ‘Fresh’ ook langs. Wat gaat de tijd snel….Time Flies…..
zullen velen gedacht hebben!
Een mooie presentatie over de projecten
van de Stichting Rons Droom werd
levensgroot geprojecteerd. Op de website
kun u alle verslagen van de projecten lezen
want als er een ding belangrijk gevonden
wordt door de het bestuur is het wel
transparantie. U kunt op de euro nauwkeurig volgen waar het geld aan besteed is
en wordt.
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Het resultaat!
En dan het resultaat van dit evenement.
Een glunderende penningmeester, een
trots bestuur kwam naar voren. Het
resultaat was weer ongekend. Jan Henk
maakte het gescoorde bedrag bekend! De
zaal verwelkomde dit prachtige resultaat
met een daverend applaus: 4.424 euro!
Het project gaat van start!

De finale.
De G3rdneration band. Een samengestelde formatie van kinderen van
huidige muzikanten liet horen wat ze in huis hebben. En dat is nogal wat!
De energie spat van het podium. Daar staat een stelletje talent! Wat is
het fantastisch om dat mee te maken. Dat de muziek erin ging als koek
was te zien op de dansvloer. Tijd voor pasar organisatoren en anderen
om deze formatie te boeken lijkt het. Afgelopen Tong Tong Fair waren zij
zowel op het hoofdpodium als in de Rotonde al de ontdekking en nu voor
velen ook in Reeuwijk.
Wat een heerlijke middag! Bestuur
Stichting Rons Droom gefeliciteerd met
het succes van deze middag en heel veel
succes en sterkte met de lopende
projecten!

Noot van het bestuur
John, bedankt voor je mooie woorden, wij hadden het niet beter kunnen
verwoorden. Wij willen jou en alle andere helpers, medewerkers en
sponsoren van harte bedanken. Zonder jullie was het evenement niet
zo’n succes geweest. Verderop in deze nieuwsbrief kunt u nogmaals lezen
waar we het geld aan willen besteden: Het gehoorapparaat project in
Bali. Tot over 2 jaar? Waarschijnlijk wel.
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Yayasan Santi Rama te Jakarta
Sinds 2010 sponsoren we het schoolgeld voor 20 kansarme kinderen die
niet kunnen horen en praten. Elk kind heeft een vaste donateur waarvan
sommige donateurs meerdere kinderen hebben. In de loop der jaren zijn
er wat mutaties geweest in het bestand van de sponsorkinderen,
bijvoorbeeld omdat een kind het onderwijs heeft afgerond of de school
tussentijds heeft verlaten om dichter bij huis naar school te gaan. Voor
elke mutatie komt een ander kansarm kind in de plaats en wordt de
betrokken donateur hiervan in kennis gesteld. Stichting Ron’s Droom
probeert altijd de ontwikkeling van de scholing van de kids te volgen,
mits een kind natuurlijk op deze school blijft. Waar we in het begin van
de sponsoring veelal kinderen in de kleuterklas hadden, zie je nu een
verschuiving naar het basis- en middelbaar onderwijs omdat deze
kinderen ook telkens naar een hogere klas over zijn gegaan. De situatie
is thans als volgt: kleuterschool 3 kids, basisonderwijs (SD) 9,
middenbouw (SMP) 6 en in de bovenbouw (SMA) 2 kinderen.
Schoolgeld
Omdat wij liever geen hoge transactiekosten willen maken proberen wij
om zoveel mogelijk aan te sluiten bij onze privé reizen naar Indonesië.
Dit jaar is onze Penningmeester Jan Henk, samen met 2 vrienden (tevens
sponsoren) langs de diverse projecten gegaan. Als eerste was Santi
Rama aan de beurt. Helaas was dit in een weekend zodat we het geld bij
onze (schoon)zus thuis hebben overhandigd aan Ibu drs. Lani Bunawan,
de directeur van de school. Zij wit ons te vertellen dat de kleuterschool
inmiddels is opgegaan in de ‘gewone’ school. Dit omdat er te weinig
leerlingen waren. Helaas is ons toilet ook achtergebleven (met
uitzondering van de urinoirs 😊)
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Yayasan Ikang Papa te Bali
In 2012 is Stichting Ron’s Droom begonnen met sponsoring van
10 kinderen (van de 35) die niet kunnen horen en praten waarvan een
aantal ook een geestelijke beperking hebben. Dit betreft sponsoring van
hun scholingskosten door vaste donateurs. Dankzij een aantal nieuwe en
bestaande vaste donateurs, konden we m.i.v. februari 2019 nog
5 kinderen erbij sponsoren zodat het aantal sponsorkinderen nu op
15 staat. Uiteraard zijn we hier erg blij mee en dankbaar voor. Maar we
zijn er nog lang niet omdat er nog zoveel kansarme kinderen financiële
hulp nodig hebben. Het bestand van de sponsorkinderen is thans als
volgt: basisonderwijs 6 kinderen, middenbouw (SMP) 4 en in de
bovenbouw (SMA) 5 kinderen.
Zoals in Nieuwsbrief 16 van februari 2018 reeds werd gememoreerd,
heeft Ikang Papa behoefte aan wat nieuw meubilair voor hun
gezamenlijke huiskamer en dat we ons zullen inzetten om hiervoor een
sponsor te vinden. Welnu, dit is ook gelukt! Via Bas Ribbens kwamen we
bij Joop Heilijgers terecht; hij is een Nederlandse ondernemer die in
Jakarta zetelt. Joop heeft gezorgd voor de aanschaf van een typisch
Balinees bankstel voor de woonkamer + 35 klapstoeltjes voor de
kinderen. Zowel ibu Sukantha (leiding Ikang Papa) als Stichting Ron’s
Droom zijn hier Joop bijzonder dankbaar voor.
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In november 2018 hebben wij het schoolgeld overhandigd aan de
penningmeester, mevrouw Sri Mayuni. Ook hadden wij een karrevracht
met boodschappen zoals vlees, rijst en olie bij ons. Men was hier erg blij
mee maar we waren helaas iets te laat met het vastleggen op de foto,
op de rechterfoto is nog slechts een deel van de buit te zien.

Speciale dank voor onze sponsors Jan en Simone die het weeshuis
hebben voorzien van de nodige schoonmaak spullen.
Project ‘Aanschaf Gehoorapparaten’
Met de opbrengst van de benefiet Dance4Friends II zal dit project volgens
het opgesteld projectplan gefinancierd worden. De uitvoering hiervan
heeft helaas een flinke vertraging opgelopen. Dit komt door een
onvoorziene organisatorische gebeurtenis bij Ikang Papa, namelijk het
wachten op een nieuwe voorzitter die door de lokale overheid nog
benoemd moet worden en zijn/haar goedkeuring moet geven aan de
uitvoering van dit project. De benoeming schijnt een tamelijk log bureaucratisch proces te zijn waarin Ibu Sukantha zich helaas moet schikken.
Ondertussen hebben we de technische en financiële uitvoering van dit
traject reeds met Bali Hearing Center in Den Pasar geregeld; dit is een
gespecialiseerd bedrijf op het gebied van meting en apparatuur voor
gehoorgestoorden. Dus het wachten is op de goedkeuring van de nog te
benoemen voorzitter waarna dit project meteen van start kan gaan.
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Nieuw schoolgebouw Apuan te Bali
Zoals bekend is de nieuwe school in juni 2017 opgeleverd en aan de
schoolleiding aldaar overgedragen. Meteen vanaf de overdracht steeg
het aantal leerlingen van de kleuterklas van 12 naar 20 kinderen, zelfs
met kinderen vanuit naastgelegen dorpen. Naast een kleuterklas wordt
de school ook gebruikt voor avondonderwijs voor volwassenen, de
zogeheten ‘drop-outs’. Ook deze activiteit is een enorm succes voor het
dorp Apuan. Het aantal ‘drop-outs’ is met 100% gestegen, van 25 naar
nu 50 volwassenen. Onlangs werd hier ook de periodieke inenting van de
dorpsbewoners uitgevoerd. Kortom, dit schoolgebouw is dus
multifunctioneel en is voor hen een behoorlijke aanwinst gebleken.

Inenting Apuan in juni 2018

Da daag!
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Financieel verslag 2018
Uitgaven
Scholing

4.369,00

Projecten

150,00

Nieuwsbrief

17,00

Website

438,00

Lidmaatschappen

95,00

Diverse Kosten

278,00

Dance4Friends

962,00
6.309,00

Inkomsten
Sponsoring

2.119,00

Donateurs

4.079,00

Opbrengst Acties

3.720,00

Dance4Friends

5.016,00

Rente baten

3,00

INKOMSTEN

14.937,00

Resultaat boekjaar

8.628,00
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Diverse Kosten
€278,00 5%

Dance4Friends
€962,00 15%

Website
€438,00 7%

Scholing
€4.369,00 69%

Projecten
€150,00 2%

Dance4Friends
€5.016,00 34%

Opbrengst Acties
€3.720,00 25%

Uitgaven
Inkomsten

Sponsoring
€2.119,00 14%

Donateurs
€4.079,00 27%

De kosten voor de website zijn dit jaar erg hoog. Dit omdat de site was
gehackt en reparatie hiervan tamelijk duur was. De opbrengst van
Dance4FriendsII lijkt lager dan eerder aangegeven op bladzijde 4:
Dit komt omdat een deel van de opbrengst in 2019 viel.
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Donateurs
Ook in 2018 heeft onze stichting een donatie ontvangen van meer dan
€ 2.000 van Kringloopwinkel de recycling Westland. Daar zijn we zeer
dankbaar voor.
Naast deze donatie ontvangen we van deze kringloopwinkel namelijk ook
een doorlopende donatie in natura zoals dat heet. Die bestaat uit
afgeschreven boeken, dvd’s en cd’s.

Opbrengst Acties
Zoals u in het financieel overzicht heeft kunnen lezen, komt 25% van
onze inkomsten uit onze acties.
Inmiddels zijn meer en meer mensen die ons weten te vinden voor de
verkoop van nog goede spullen. Uit verkoop hebben we ook dit jaar weer
een mooi bedrag kunnen bestemmen voor projecten en scholing. Heeft
u nog goede boeken, dvd’s, puzzels, cassettebandjes of andere mooie
spullen waarvan u denkt dat u anderen nog blij kunt maken en het zonde
is om weg te gooien, wij zouden ze graag ontvangen zodat we de
opbrengst kunnen besteden aan onze projecten .
U kunt ons ook steunen door één van onze ruim 3.000 boeken aan te
schaffen, kijk eens op https://www.bol.com/nl/v/boekmonster/735000/
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