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Voorwoord
Momenteel leven we in een moeilijke en onwerkelijke tijd, we zijn
allemaal getroffen door de maatregelen van het Coronavirus. Omdat de
activiteiten van onze scholingsprojecten zich in Indonesië bevinden,
hebben we ook direct te maken met de maatregelen van Indonesië,
onder andere voorlopige sluiting van alle scholen, geen inreisvisum voor
buitenlanders enz. Behoudens sponsoring van het schoolgeld van onze
sponsorkinderen van Yayasan Santi Rama (Jakarta) en Yayasan Ikang
Papa (Bali), liggen onze lopende en nieuw voorgenomen activiteiten
helaas ook volledig stil, zoals uitvoering van het Projectplan Aanschaf
Gehoorapparaten en het starten van een nieuw scholingsproject op Bali.
Natuurlijk is dit een uiterst vervelende situatie en via sociale media
proberen we wel met de betrokken schoolleiding contact te onderhouden,
maar daar is ook alles mee gezegd.
Via deze nieuwsbrief willen we u, hoe summier ook, toch over een aantal
zaken nader informeren.
Tevens vindt u in deze nieuwsbrief het financieel verslag 2019 waarin de
inkomsten en uitgaven van de stichting actueel en helder in kaart zijn
gebracht.
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Yayasan Ikang Papa te Bali
Normaal gesproken wonen alle 33 kinderen (waaronder onze 15
sponsorkinderen) intern bij Ikang Papa, maar door de Coronamaatregelen zitten ze momenteel allemaal thuis in hun dorp. Overigens,
volgens de leiding van Ikang Papa verlangen de kinderen ook weer terug
naar ‘intern’ verblijf omdat ze elkaar toch missen. Daarom is onlangs
besloten om telkens een groepje van 10 weer naar Ikang Papa te halen.
De groepjes rouleren telkens. Zolang de scholen nog dicht zijn krijgen
alle kinderen online onderwijs, inclusief het afnemen van examens. Daar
waar nodig is faciliteert de lokale overheid bepaalde benodigdheden
(hardware / software). Medio juli wanneer de scholen weer opengaan
hopen we meer informatie te krijgen over het reilen en zeilen van de
yayasan. Sponsoring van het schoolgeld loopt gelukkig gewoon door.

Uitvoering Project Aanschaf Gehoorapparaten
Tijdens de benefiet Dance4Friends II in december 2018 heeft Stichting
Ronsdroom dit projectplan gepresenteerd. Met de opbrengst van de
benefiet plus nog een aantal losse giften was het reeds mogelijk een
planning te maken om dit project in april 2020 te starten. Met de
betrokken instanties waren hier al concrete afspraken over gemaakt.
Maar helaas, vanwege de Corona-situatie moest door alle plannen
voorlopig een dikke streep worden gehaald. Heel spijtig, want bij Ikang
Papa was men hier al erg op verheugd. Het maken van een nieuwe
planning is helaas nog niet mogelijk omdat we afhankelijk zijn van de
ontwikkelingen (lees: maatregelen) in Indonesië.
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Werkgroep72, Jakarta
Werkgroep72 is een non-profit organisatie en wordt
gerund door Nederlandse vrijwilligers die in Indonesië
(voornamelijk Jakarta) wonen en werken. Dit zijn
expats en leden van de Nederlandse ambassade.
Deze werkgroep doet goed werk met concrete
resultaten op het gebied van scholing en andere
hulpprojecten voor de minderbedeelden. In de
afgelopen tijd heeft Stichting Ronsdroom aan een aantal projecten van
hun meegewerkt, zoals benodigdheden voor een school op een
vuilnisbelt, tandenpoetsproject, uitdelen van knuffelspeelgoed en
schoolbenodigdheden voor het project straatkinderen. Dat er werkelijk
niks aan de strijkstok bleef hangen hebben we altijd op locatie persoonlijk
kunnen aanschouwen. In voorgaande nieuwsbrieven is hier meer
informatie over geweest.
De sociaal en economische impact van het Coronavirus treft in Indonesië
vooral de grote groep van minderbedeelden. Hoewel de Indonesische
regering deze groep wel met allerlei hulppakketten (met name voedsel)
ondersteunt, bestaat er nog een grote groep arme gezinnen die tussen
wal en schip is geraakt door het ontbreken van een goede administratie
van het distributiesysteem bij de lokale overheidsinstanties.
Werkgroep72 heeft zich tot het lot van deze groep in Jakarta aangetrokken en is begonnen met het verzamelen en verstrekken van de
belangrijkste levensmiddelen. Hoewel deze actie goed loopt, heeft de
werkgroep extra financiële middelen nodig om meer arme gezinnen te
kunnen helpen. Omdat onze stichting altijd goede banden met de
Werkgroep72 heeft onderhouden en we uit persoonlijke ervaringen
overtuigd zijn van hun slagvaardige en resultaatgerichte werkwijze, heeft
Stichting Ronsdroom voor deze actie een eenmalige donatie ad € 1000
geschonken.
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Yayasan Santi Rama te Jakarta
Onze stichting heeft hier 20
sponsorkinderen die niet kunnen
horen en praten. Wegens Corona is
de school tijdelijk gesloten en
krijgen de kinderen, voor zover
mogelijk in verband met hun
handicap, thuis online onderwijs.
De verwachting is dat de scholen pas in het nieuwe schooljaar medio juli
weer opengaan. Mede door de Corona-situatie verloopt de communicatie
met de schoolleiding helaas tamelijk moeizaam waardoor het ook
onbekend is hoe het met onze sponsorkinderen werkelijk gaat. Bij de
start van het nieuwe schooljaar hopen we hier meer over te kunnen
vertellen. De sponsoring van het schoolgeld ondervindt in ieder geval
geen problemen.
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Financieel verslag 2019
Uitgaven
Scholing
Projecten
Website
Lidmaatschappen
Diverse Kosten

4.200,00
0,00
275,00
95,00
336,00
4.888,00

Inkomsten
Sponsoring

2.173,00

Donateurs

5.074,00

Opbrengst Acties

5.929,00

Dance4Friends

525,00

Rente baten

3,00

INKOMSTEN

14.331,00

Resultaat boekjaar

9.447,00
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Sponsoring
Ook in 2019 heeft onze stichting een donatie ontvangen van meer dan
€ 2.100 van (de medewerkers 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 40% 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/

Donateurs
Op dit moment hebben wij 32 vaste donateurs waardoor we in staat zijn
om jaarlijks het schoolgeld van 35 kinderen kunnen betalen. Er is om
verschillende redenen wel wat schommeling in ons bestand.
Daarom kunnen wij op dit moment nog wel wat nieuwe donateurs
gebruiken. Dit kan via de website maar ook door een formulier in te
vullen of door een mailtje te sturen naar info@ronsdroom.nl .
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Inschrijfformulier
Ik word graag vaste donateur van Stichting Ronsdroom en wil een kansarm
kind in Indonesië sponsoren om dat kind in de gelegenheid te stellen om
naar school te gaan. De scholingskosten zijn 120 Euro per jaar.
Ik word op de hoogte gehouden van de schoolresultaten van “mijn kind” en
krijg elk jaar de gelegenheid om voor het nieuwe jaar opnieuw te sponsoren.
Uw naam:
Adres:
Woonplaats:
E-mail adres:
Ik wil Stichting Ron’s Droom graag ondersteunen:
Scholing
O: per jaar

20

Euro, m.i.v. ________________________

O: per kwartaal

30

Euro, m.i.v. ________________________

O: per maand

10

Euro, m.i.v. ________________________

O: Anders

Euro per jaar/kwartaal/maand/halfjaar,

O: Voorkeur

jongen/meisje/maakt niet uit

Bijzondere scholingsprojecten
O:

Euro per jaar/kwartaal/maand/halfjaar,
m.i.v. _____________________________

Betaling
O: Ik zorg voor het overmaken van mijn donatie op rekeningnummer
NL75RABO0170707938 t.n.v. Stichting Ron’s Droom.
O: Ik machtig Stichting Ron’s Droom tot wederopzegging om het bedrag af
te schrijven .van rekeningnummert.n.v. ____________
O: Ik ontvang graag informatie over notarieel schenken.
U kunt uw ingevuld formulier per mail sturen naar info@ronsdroom.nl of per
post naar Stichting Ron’s Droom, Hofzicht 65, 2291 CM Wateringen
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