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Voorwoord  

Wij zijn trots op het feit dat wij, dankzij uw giften, al jarenlang veel kunnen betekenen voor 

de kinderen in Malang, die het vanwege hun beperkingen zeer moeilijk hebben. Met behulp 

van uw bijdragen kunnen zij gebruik maken van betere voorzieningen en persoonlijke 

hulpmiddelen.  In dit jaarverslag ziet u een samenvatting van de diverse geslaagde projecten 

met enkele foto’s.  

De Stichting Gehandicaptenzorg Malang zet zich nu al ruim twaalf jaar in voor kinderen met 

een geestelijke en/of lichamelijke beperking in Malang en omgeving in Indonesië (Oost-

Java). Dit met het doel om hun leefomstandigheden te verbeteren en met name hun 

zelfredzaamheid te vergroten. Hiervoor werkt de stichting vooral samen met het bestuur van 

het tehuis van de stichting YPAC te Malang.  Daarnaast hebben we de afgelopen jaren ook 

contacten gelegd met andere scholen en instellingen die hetzelfde doel na streven.  

In oktober zijn Ed en Listy Verweij 10 dagen in Malang geweest. Dit was deels op eigen 

kosten en deels dankzij een royale gift van een donateur. Dit bezoek was zeer nuttig    

omdat de gerealiseerde projecten bekeken werden en de nieuwe aanvragen konden worden 

beoordeeld op haalbaarheid. 

In dit jaarverslag vindt u een korte beschrijving van de gerealiseerde activiteiten en projecten 

in 2018 met begeleidende foto’s alsmede de financiële verantwoording. In december 2018 is 

een nieuwsbrief samengesteld en naar alle donateurs gestuurd. Op onze website 

www.gehandicaptenzorgmalang.nl  kunt u kennis nemen van de gerealiseerde projecten.  

Wij hopen met behulp van uw donaties door te kunnen gaan met dit zinvolle werk. De 

kinderen, de verzorgers en wij danken u heel hartelijk. Dankzij uw gulle giften is het 

mogelijk om een groot aantal kinderen een beter leven te bieden. Wij doen ons best en 

houden u op de hoogte.  

Met vriendelijke groet, mede namens alle bestuursleden,  

 Joke Quax                                                                                                                                

voorzitter Stichting Gehandicaptenzorg Malang      

 

  

http://www.gehandicaptenzorgmalang.nl/
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1.  Het ontstaan van de stichting en haar doelstelling 

 

Ontstaan 

Stichting Gehandicaptenzorg Malang (verder genoemd als de stichting) is vanuit een 

particulier initiatief in augustus 2006 opgericht door Ed Verweij en Listy Anoegerah. Listy is 

opgegroeid in Malang, een stad in Oost-Java, Indonesië en heeft vanuit haar jeugd al een 

band met het tehuis YPAC. Na meerdere bezoeken aan het tehuis en na het zien van de 

steeds schrijnender wordende situatie besloten Ed en Listy in 2006 om zich actief te gaan 

inzetten voor het tehuis en vanuit Nederland hulp te gaan bieden.  

Oprichting en Kamer van Koophandel 

De Stichting Gehandicaptenzorg Malang is officieel opgericht en notarieel vastgelegd op       

3 augustus 2006 bij Notaris Kantoor Dobbinga te Langedijk, akte notaris 

GEHANDIC.ST/2006.0323 en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam, 

dossiernummer: 34253374. 

Doelstelling 

De stichting zet zich in voor kinderen met een geestelijke en/of lichamelijke beperking in 

Malang en omgeving, Indonesië (Oost-Java). Het doel is om de kwaliteit van leven van deze 

kinderen te verbeteren. De stichting werkt al vele jaren samen met de stichting YPAC 

(Yayasan Pembinaan Anak Cacat) in Malang. Inmiddels hebben we onze contacten uitgebreid 

en bieden we steun aan meerdere scholen en instellingen.  

Door het financieren en aansturen van projecten streven we naar een structurele, 

fundamentele verbetering van de leefomstandigheden van de kinderen. Hierbij denken we 

aan educatie en therapieën om de zelfredzaamheid te vergroten.  

ANBI-status                                                                                                                         

De stichting heeft sinds 2007 de ANBI-status. De stichting voldoet aan de eisen die hiervoor 

door de belastingdienst zijn gesteld.  

Nieuwsbrief                                                                                                                           

In december 2018 is, zoals ieder jaar, een nieuwsbrief verstuurd naar onze vaste donateurs 

en gulle gevers. In deze brief werden de projecten van 2018 kort toegelicht. 
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2.  Het bestuur 

Het bestuur bestaat uit ten minste 3 bestuursleden en deze leden worden benoemd voor 

onbepaalde tijd. 

De samenstelling van het bestuur bestond op 31 december 2018 uit de volgende personen: 

Joke Quax   voorzitter 

Marissa Verver  secretaris              

Listy Anoegerah  penningmeester 

Ed Verweij   vice voorzitter en p.r  

Sri Mertens   bestuurslid 

Het bestuur heeft in 2018 vier keer vergaderd. Tussentijds vond er regelmatig overleg plaats 

tussen de bestuursleden, hetzij mondeling of via telefoon en email. 

De bestuursleden van de stichting in Nederland ontvangen geen vergoeding voor hun 

werkzaamheden. 
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3. Beschrijving projecten in 2018: 

In het tehuis YPAC zijn in 2018 drie toiletten opnieuw gerenoveerd (betegeld, voorzien van 

een nieuw plafond en toiletpotten).  

 

 

 

Er zijn twee drumstellen (groot en 

klein) aangeschaft voor in de 

geïsoleerde muziekruimte.  

 

Muziektherapie is voor deze 

kinderen heel belangrijk. 

Ze kunnen er heerlijk hun energie 

en emoties in kwijt.  

 

De kinderen vinden het fantastisch 

en zijn heel enthousiast om muziek 

te maken.  

 

Listy en Ed kregen tijdens hun 

bezoek een demonstratie. 

 

Twee therapeuten hebben een cursus hydrotherapie gevolgd. YPAC heeft sinds vorig jaar een 

eigen zwembad. Wij vonden het belangrijk dat de therapeuten de juiste kennis en 

vaardigheden zouden opdoen om de kinderen op de goede manier te kunnen behandelen. 

Door deze faciliteiten (eigen zwembad en gediplomeerde therapeuten) kan YPAC inkomsten 

genereren. 

 

Voor twintig kinderen zijn er weer nieuwe orthopedische schoenen 

gemaakt. De kinderen groeien door en de schoenen slijten hard door 

de manier van lopen of de stand van de voeten. 

De stichting geeft ook een maandelijkse bijdrage voor voeding, 

pampers en schoonmaakmiddelen. Elk half jaar wordt een bedrag 

overgemaakt voor dieetvoeding voor kinderen met slikproblemen en 

voor persoonlijke hygiëne, zoals zeep, shampoo, tandpasta en 

pampers. Ook het schoonhouden van alle ruimtes binnen het gebouw 

vinden we belangrijk, de stichting betaalt de spullen die ze nodig 

hebben. 

 

Traditioneel ontvangt het personeel van het tehuis tijdens het Suikerfeest een financieel 

aardigheidje van de stichting voor hun inzet voor de kinderen. 
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Tunas Bangsa is een school voor dove en slechthorende kinderen. De school is 

onderverdeeld in kleuter, basis en middelbaar onderwijs. 

Voor de kleuters is het oude 

speeltuintje vervangen door 

speeltoestellen zoals een 

glijbaan, schommel, 

klimrek, draaischijf en voor 

de veiligheid is de 

ondergrond voorzien van 

rubberen tegels.  

Verder zijn er tien sets 

tafels en stoelen 

aangeschaft en lockers 

(opbergkastjes) om de 

spullen netjes op te bergen. 

 

 

 

 

Voor de basisschoolleerlingen zijn er twee laptops aangeschaft. Tevens is in dat gedeelte van 

het gebouw 35 m2 nieuwe betegeling van een trapgat gerealiseerd. Ook is er een afdak 

geplaatst boven een wasplaats, zodat men niet in de volle zon of in de stromende regen 

staat. 

Bij de leerlingen van de middelbare school wordt de zelfredzaamheid sterk gestimuleerd. 

Daarom is de keuken gerenoveerd (nieuwe vloer + aanrechtblad) en zijn er twee ovens, een 

rijstkoker en pannen aangeschaft, zodat de leerlingen zelf leren koken. In de klas zijn twee 

laptops met educatieve software en twee hangende televisies geplaatst. Ook zijn er 

verschillende kasten gekocht om spullen netjes in op te bergen en voor de ontspanning staat 

er nu een nieuwe tafeltennistafel die intensief gebruikt wordt. Ed heeft tijdens zijn bezoek 

ter plekke lasapparatuur aangeschaft.  

  

Dit is in grote lijnen wat de stichting in 2018 voor de kinderen in Tunas Bangsa heeft kunnen 

betekenen. 

  



9 
 

Een volgend project van de stichting is het tehuis IDAYU. Deze kleinschalige instelling geeft 

scholing en therapie aan kinderen met verschillende beperkingen zoals autisme, slecht-

horend, blind, ADHD. De kinderen komen uit arme of middenklasgezinnen.  

Met hulp van de stichting zijn er nieuwe schooluniformen gekocht compleet met schoenen, 

petjes en das. Ook zijn deze kinderen met begeleiders een dagje uit geweest naar een 

dierentuin en waterpretpark. 

 

Zij vonden het geweldig! Dit soort uitjes kunnen de ouders niet betalen. De stichting springt 

in dat gat! Ter plaatse zijn er nog leermiddelen en speelgoed gegeven. 

In een ander centrum, speciaal voor autistische kinderen, krijgen ongeveer 50 kinderen 

scholing en therapieën. Er staan nog 90 kinderen op de wachtlijst.  

 

Het onderwijzend personeel en de 

therapeuten gaan heel gestructureerd te 

werk met de kinderen (structuur en 

regelmaat is zeer belangrijk voor deze 

kinderen). 

De therapieën zijn zeer intensief en vaak 

één op één.  

Om de zelfredzaamheid te bevorderen 

heeft de stichting (op verzoek van het 

schoolhoofd) een wasmachine, strijkijzer 

en strijkplank gegeven.                                                             

 

 

Voor 2019 hebben wij inmiddels van alle tehuizen en scholen alweer een aantal verzoeken 

ontvangen. We hebben deze bestudeerd en gekeken welke we kunnen financieren. 
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4. Uitgaven voor projecten in 2018 

YPAC - Malang     

 bijdrage voeding     

 hydrotherapie cursus voor 2 personen     

 20 sets orthopedische schoenen     

 1 set drumstel groot & klein     

 renovatie 3 toiletten en plafond     

 jaarlijkse attentie voor 40 personen     

Tunas Bangsa  (dovenschool) kleuter-, basis- en middelbaar onderwijs    

 1 x set speeltoestellen en veiligheidsrubber tegels    

 1 x locker/5 vakjes en 1 x locker/15 vakjes     

 10 sets tafels en stoelen in diverse kleuren     

 1 x schoolbord en 1 boekenrek     

 2 x laptop I Core 7     

 35m2 betegelen van het trapgat     

 nieuw afdak voor wasplaats     

 2 x hang TV     

 renovatie toilet, hangkast, karpet      

 renovatie keuken vloer + aanrecht     

 1 x archiefkast     

 1 x keukenkast en 2 deuren     

 2 x laptop     

 1 x tafeltennis     

 1 x gong     

 2 x oven, 1 x rijstkoker en pannen     

 lasbenodigdheden     

 2 x Aircooler         

Autistisch Centrum - Malang  

 wasmachine, strijkplank, waslijn     

 (training voor zelfredzaamheid) 

 leesboeken en kleurplaatjes 

 IDAYU -school  (voor kinderen met diverse beperkingen)     

 25 sets schooluniform, schoenen, petten     

 2 x een dagje uit     

 1 x speciale stoel voor autistische kinderen 

Een overzicht van alle uitgaven zijn terug te vinden in het financiële gedeelte van dit verslag. 
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5.  Inkomsten in 2018 

Het vermogen van de Stichting Gehandicaptenzorg Malang om haar doelstellingen te 

verwezenlijken werd in 2018 gevormd door eenmalige giften en vaste donaties van zowel 

particulieren als bedrijven. Listy en Ed Verweij hebben in oktober, deels op eigen kosten en 

deels door een royale gift van een donateur, een 10-daags bezoek aan Malang kunnen 

brengen. Zij hebben deze tijd besteed om de lopende contacten te verstevigen en nieuwe 

contacten aan te gaan. Ook konden ze met eigen ogen zien wat het effect is van onze 

inspanningen. Het was vooral nuttig om te bespreken welke aangevraagde projecten 

realiseerbaar zijn.  

Een overzicht van alle inkomsten zijn terug te vinden in het financiële gedeelte van dit 

verslag. 
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6.  Contactgegevens Stichting Gehandicaptenzorg Malang  

 

Adresgegevens 

Aletta Jacobsstraat 6 

1963 CC  HEEMSKERK 

 

Telefoon 

vice voorzitter:  Ed Verweij:   0251-235096 

 

E-mail 

info@gehandicaptenzorgmalang.nl 

 

Website 

www.gehandicaptenzorgmalang.nl 

 

Rekeningnummer 

NL27INGB0002357798  t.n.v. Stichting Gehandicaptenzorg Malang te Heemskerk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.gehandicaptenzorgmalang.nl/
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