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Voorwoord  

In dit jaarverslag vindt u een korte beschrijving van de in 2020 gerealiseerde activiteiten en 

projecten met begeleidende foto’s evenals de financiële verantwoording. 

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. Dankzij uw  

bijdragen krijgen zij goede begeleiding en onderwijs, betere voorzieningen en persoonlijke 

hulpmiddelen.  

De Stichting Gehandicaptenzorg Malang zet zich al vanaf 2006 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 vooral hun zelfredzaamheid 

te vergroten. Hiervoor werkt de stichting al vele jaren 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 2020 waren    

dat de dovenschool TUNAS BANGSA en IDAYU, een school voor speciaal onderwijs.  

De stichting ontvangt in Nederland giften van donateurs. Met deze financiële middelen 

worden hulpgoederen aangeschaft en bouwprojecten gerealiseerd. Inkoop van materialen, 

uitvoering van  de projecten en scholing van het personeel worden in Indonesië lokaal 

gerealiseerd.  Hierdoor vermijden we vervoers- en invoerkosten en het versterkt de lokale 

economie.  

Grotere projecten worden in overleg met de instellingen en scholen in Malang besproken. 

Samen kijken we  naar de toegevoegde waarde voor de kinderen, de haalbaarheid van de 

projecten en het benodigde en beschikbare budget.  

De aandacht gaat uit naar het werven en behouden van donateurs. Daarnaast ook naar        

de grote gevers, bedrijven en andere stichtingen.  

In december 2020 is een nieuwsbrief naar alle donateurs gestuurd. Op onze website 

www.gehandicaptenzorgmalang.nl  kunt u kennisnemen van de gerealiseerde projecten.  

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

De kinderen, de verzorgers, de leerkrachten en het bestuur zijn u heel dankbaar.              

Dankzij uw gulle giften is het mogelijk om een groot aantal kinderen een beter leven te 

bieden. Wij zetten ons in voor deze zinvolle doelen en houden u jaarlijks 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 2020 is, zoals ieder jaar, een nieuwsbrief verstuurd naar onze vaste donateurs 

en gulle gevers. In deze brief werden de projecten van 2020 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 2020 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 2020 drie keer fysiek keer vergaderd en tussendoor mondeling overlegd 

of via telefoon of internet.  Dit vanwege de coronabeperkingen.  

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

werkzaamheden. 

Listy Verweij-Anoegerah is de initiatiefneemster van de stichting. Zij is geboren in Indonesië 

en woont al zo’n dertig jaar in Nederland. Omdat zij de taal spreekt is zij de verbinding 

tussen Malang en Nederland. Regelmatig is er telefonisch of video contact met de leiding of 

besturen van de scholen en instellingen in Malang. De afgelopen jaren is zij met haar man Ed 

regelmatig naar Indonesië geweest om haar familie en het land te bezoeken en tegelijk een  

bezoek te brengen aan de scholen en instellingen in Malang. Deze bezoeken worden 

gebruikt om de uitgevoerde projecten en de financiële verantwoording daarvan te bekijken 

en ook om met de leiding te bespreken wat er verder nodig is en of dat praktisch en 

financieel haalbaar kan zijn.  Juist deze persoonlijke contacten zorgen voor goede voortgang 

van de projecten en voor een goede communicatie.  

Listy en Ed weten precies wat er bedoeld wordt met de aanvragen en waar het over gaat. 

Tijdens een van onze vergaderingen ontstond het plan om de bestuursleden Marissa en Joke 

mee te nemen naar Malang, zodat zij een beeld krijgen van de situatie bij de instellingen.  

De planning was om in september 2020 met Ed en Listy mee te gaan, deels om de scholen in 

Malang te bezoeken en ook wilde Listy ons haar mooie land laten zien. Uiteraard zijn deze 

bezoeken op eigen kosten. Helaas, alweer wegens corona, is dit mooie plan niet doorgegaan. 

                      Malang ligt in Oost-Java.
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3. Beschrijving projecten in 2020 

Dankzij onze trouwe donateurs heeft de stichting in 2020 weer vele grote en kleine 

projecten kunnen realiseren. Van enkele projecten ziet u hieronder foto’s met een korte 

toelichting. In hoofdstuk 4 staat een overzicht van alle uitgevoerde projecten. 

Evenals vorige jaren geven wij u in deze nieuwsbrief weer een samenvatting van de projecten 

die met uw hulp zijn gerealiseerd. Wereldwijd was het een bijzonder jaar door corona. Ook in 

Indonesië heeft het hard toegeslagen. De scholen zijn dicht en de kinderen krijgen thuis 

onderwijs. Toch zijn alle geselecteerde projecten tot een goed einde gebracht.  

 

Allereerst over het tehuis YPAC.  

 Ook de scholen van dit tehuis zijn al vanaf maart dicht. 

 

 

YPAC wilde graag een rolstoelbrug van de begane grond naar de 1e verdieping, zodat 

kinderen in een rolstoel zelfstandig naar de 1e verdieping konden gaan.  

 

 

De kinderen krijgen 

thuisonderwijs.                  

De leerkrachten bezoeken 

de kinderen regelmatig 

thuis en helpen ze dan     

met hun schoolwerk. 

Daarnaast brengen ze 

voeding en leermiddelen 

mee.  

Met deze mooie rolstoelbrug kunnen ze nu zelfstandig in hun rolstoel naar boven en beneden en ook elkaar passeren. 
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Het is een hele verbetering. Iedereen is blij. Het bestuur, de leerkrachten en zeker de kinderen met een rolstoel.  

        werk in uitvoering  

vanaf de zijkant van de schooltuin         entree vanaf de 
voorkant van de klas     

               begane grond  
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TUNAS BANGSA 

Deze school voor dove kinderen is onderverdeeld in peuter, basis en middelbaar onderwijs. 

De vorige jaren stuurden ze verschillende aanvragen voor de drie schoolniveaus.                 

In 2020 wilden ze heel graag één groot project, te weten een nieuwe lasruimte om de 

zelfredzaamheid van de oudere kinderen te vergroten. Uiteindelijk is het een gecombineerde 

aanbouw geworden om in te lassen, met er naast ruimte om te batikken, er bovenop om 

biologische groente te verbouwen en ook nog een parkeerplaats voor brommers.  

 

 
             batikken  

 

 

  

Later in het jaar wilde de                      

dovenschool nog graag   

een goed pad naar de 

lasruimte.                   

Dankzij een extra donatie is 

het pad aangelegd.           

De leerlingen hebben er zelf 

aan meegewerkt. Het hek is 

door hen gemaakt.  
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IDAYU 

Ook voor de school voor speciaal onderwijs Idayu hebben we een aantal wensen 

kunnen vervullen. Dit is een kleinschalige instelling die scholing en therapie geeft 

aan kinderen met verschillende beperkingen zoals autisme, slechthorend, blind, 

ADHD. Deze kinderen komen veelal uit arme gezinnen. Voor 30 kinderen hebben    

ze schoenen en kleding kunnen bestellen.  

 
 

 

              thermometer        gezichtsmaskers  

Hierna ziet u een overzicht van alle grote en kleine projecten die in 2020 mogelijk zijn 

gemaakt. We hebben dankzij u veel kunnen doen en de blijdschap van de kinderen en de 

leerkrachten is hartverwarmend.  

Voor 2021 zijn alweer veel wensen ingediend, beoordeeld en zo mogelijk goedgekeurd en in 

gang gezet.  

 

Deze  kleinschalige school had 

een aanvraag voor een uitje naar 

een safaripark gedaan. Wegens 

corona kon dit niet door gaan.  

In plaats daarvan is de donatie 

gebruikt om 

beschermingsmiddelen aan te 

schaffen. 

                                                                     

 De kinderen krijgen zoveel mogelijk 

thuisonderwijs door de ouders.  

Dit levert veel stress op.  

Om de ouders te ondersteunen  

gaan de leerkrachten regelmatig op 

huisbezoek.  

Zij nemen dan schoolspullen 

en extra voeding mee.  
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4. Overzicht van alle projecten in 2020 

YPAC - Malang     

• maandelijkse bijdrage voeding      

• 10 paar orthopedische schoenen     

• jaarlijkse attentie voor 40 personeelsleden i.v.m. Suikerfeest 

• bijdrage studiekosten fysiotherapie voor mw.  Z. Margaretha 

• trap voor rolstoelen naar 1e verdieping  

 

 

Tunas Bangsa  (dovenschool)                                                                   

kleuter-, basis- en middelbaar onderwijs   

• Een nieuwe lasruimte en een batikruimte  

• brommerstalling  

• aanleggen pad naar lasruimte  

 

IDAYU -school voor speciaal onderwijs (voor kinderen met diverse beperkingen) 

• schoolbenodigdheden voor 30 kinderen  

• schoolkleding   

• 30 rugzakken  

• 30 paar schoenen  

• zwemspullen 

• materiaal voor padvinderij zoals tenten, matjes 

• EHBO-materiaal   

• diverse leermiddelen 

Het toegezegde schooluitje kon wegens corona niet doorgaan. De school heeft dit budget na 

overleg met het bestuur besteed aan beschermingsmiddelen tegen corona voor alle 

kinderen.  

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

op pagina 13. 

                        rugzakken  

                                     batikken  

    orthopedische schoenen 
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5.  Inkomsten in 2020 

Het vermogen van de Stichting Gehandicaptenzorg Malang om haar doelstellingen te 

verwezenlijken werd in 2020 gevormd door eenmalige giften en vaste donaties van        

zowel particulieren als bedrijven. 

De giften van onze trouwe donateurs en de incidentele schenkingen leveren een belangrijke 

bijdrage aan de totstandkoming van de projecten.  

Een gift uit een erfenis heeft gezorgd voor de bouw van de rolstoelbrug bij YPAC, zoals op 

pagina 6 en 7 is getoond.  

De multifunctionele aanbouw bij de dovenschool Tunas Bangsa met een brommerstalling en 

een pad er naar toe was mogelijk dank zij een trouwe, gulle gever. (zie pagina 8)  

Eind 2019 hebben Ed en Listy Verweij een bezoek gebracht aan de Kringloopwinkel de 

Groene Ezel in Heemskerk. Van deze kringloopwinkel, die door vrijwilligers wordt gerund, 

krijgen we al vele jaren een mooie donatie voor grote projecten. Er is toen afgesproken om 

in november 2020 een presentatie te geven voor de vrijwilligers zodat ze een indruk zouden 

krijgen wat er met de giften wordt gerealiseerd. Helaas is dit door corona niet mogelijk 

geweest en de winkel is zelfs lange tijd gesloten geweest. We hopen deze presentatie in 

2021 alsnog te geven.  

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

dit verslag, op pagina 13. 
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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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