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VOORWOORD 
Deze algemene informatie van Stichting Help Flores! zal u meer duidelijkheid geven over 

onze stichting. Wij zijn een kleine stichting die de regio Sikka ondersteunt op het eiland 

Flores, Indonesië. 

 

In 2016 hebben we besloten de algemene informatie over de Stichting los te koppelen 

van de aanvraag, waar deze voorheen in geïntegreerd was. Reden hiervoor is dat 

donateurs (particulieren, fondsen en stichtingen) die ons regelmatig steunen, niet steeds 

in de aanvraag de algemene informatie aantreffen. Zij kennen de stichting reeds.  

 

Deze algemene informatie geeft u in het kort weer hoe SHF! is ontstaan, waarom wij zijn 

begonnen. Wat onze doelstelling is en hoe wij een keuze maken in de hoeveelheid van 

projecten die aangedragen worden door de bevolking van het eiland Flores. In dit 

document vertellen wij u over onze zuster stichting, onze werkwijze en geven wij een 

beknopte samenvatting van alle projecten die wij de afgelopen 5 jaar hebben mogen 

realiseren. 

 

Het ‘goede doelen werk’ draait om vertrouwen, passie en werken met je hart, je ziel en 

zaligheid. Indien één van deze belangrijke onderdelen missen kan ‘functioneert’ het 

goede doel niet optimaal. Dit is natuurlijk onze mening en wij doen er alles aan om dit te 

waarborgen, want als SHF! laat zien dat dit belangrijk is voor de stichting en onze 

doelstelling dan kunnen wij gezamenlijk, met u, grote projecten aan en veel werk 

verzetten. De basis ligt bij vertrouwen, transparantie en duidelijkheid geven, en wij 

willen u dit geven met deze algemene informatie over SHF! 

 

Naast dit document heeft u een projectaanvraag ontvangen. Ondanks onze 

zorgvuldigheid willen wij u hierbij alvast aangeven: indien u vragen heeft of e.e.a. 

verduidelijkt wilt hebben, vraag het ons! Want na het lezen van deze informatie hopen 

wij dat u een positieve indruk heeft gekregen van SHF!, maar bovenal van de 

projectaanvraag, zodat hulp hieruit voortvloeit… want samen zijn wij STERK! 

 

Bedankt voor de tijd die u vrij maakt om onze aanvraag te lezen. 

  

Salam Hangat (met warme groet), 

 

 

 

Herbert van Loon 

Voorzitter/oprichter Stichting Help Flores! 
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1 HET EILAND FLORES 

Het eiland Flores behoort tot één van de 6.000 bewoonde eilanden van het land 

Indonesië. Flores is één van de eilanden van de Kleine Soenda-eilanden. Vele mensen 

kennen de eilanden Java, Bali en Lombok en daarna het eiland Timor. Maar Flores is 

eigenlijk niet bekend. Flores ligt ten oosten van Sumbawa en komodo, het eiland van de 

grote varanen.  

 

De kaart van Indonesië (in de rode cirkel Flores).  

Flores is onderdeel van de Indonesische provincie Oost-Nusa Tenggara, oftewel NTT. Het 

eiland is onderverdeeld in vijf regentschappen, van west naar oost: Manggarai, Ngada, 

Ende, Sikka en Larantuka. De oppervlakte van het eiland Flores is ca. 14.300 vierkante 

kilometer, wat ongeveer gelijk is aan een derde deel van Nederland. Er wonen inmiddels 

ruim 1,831 miljoen mensen op het eiland, waarvan circa 85% katholiek gelovig is.  

Het katholieke geloof is naar Flores gekomen door de koning van het eiland. Don Alésu 

was de koning van het hele eiland Flores, en hij kreeg de achternaam 'da Silva'. Op 

jonge leeftijd vertrok hij naar Malakka, waar zijn opleiding werd gesponsord door een 

Portugese heerser ook wel 'Raja Worilla'. Een aantal jaren werd de prins geschoold in de 

kunst van het bestuur en het katholieke geloof, en voorafgaand aan zijn terugkeer werd 

hem gevraagd om te dienen als eerste godsdienstleraar in Sikka, de toenmalige 

hoofdstad van het eiland Flores. Nadat de koning zicht liet dopen en kreeg hij de naam 

Don Aleksius en werd hij beroemd als Don Alésu Ximenes da Silva. In 1607 zweerde het 

Sikkanese koninkrijk trouw aan het Portugese rijk, onder koning (raja) Don Alésu. Hij 

creëerde en verzegelde vele allianties met geschenken van slagtanden van olifanten 

aangekocht in Malakka, ook wel bala mangung ('ivoor masten') in de Sikkanese taal. De 

plaats genaamd Sikka was één van de eerste plaatsen van de Portugese invloeden en de 

katholieke missionaire activiteiten op het hele eiland Flores. En na menig jaar volgde 

bijna het hele eiland.  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Provincies_van_Indonesi%C3%AB
http://nl.wikipedia.org/wiki/Oost-Nusa_Tenggara
http://nl.wikipedia.org/wiki/Regentschap_(Indonesi%C3%AB)
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Manggarai_(regentschap)&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Ngada&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Kabupaten_Ende&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Sikka&action=edit&redlink=1
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Op Flores, met name de regio Sikka, zijn uiteindelijk veel frater opleidingen of pater 

opleidingen. De opleiding tot pater/pastoor is hier één van de betere ter wereld, ook nu 

nog in het jaar 2017. De bisschop woont in Maumere, de nieuwe hoofdplaats sinds ca. 

1900. Mede doordat de bisschop graag samenwerkt met zusterorden zijn er enkele 

zusterorden neergestreken op Flores en helpen bij veel goed ondersteunend werk. 

Het eiland Flores is een zeer vulkanisch eiland, waardoor het eiland voornamelijk bestaat 

uit bergen en gesteenten. In totaal zijn er 14 grote voormalige vulkanen op het eiland 

waarvan er nog enkele in werking zijn. Dit resulteert in vele bergen, dalen waardoor er 

er weinig grote plantages zijn. Ook de infra is hierdoor slecht en zijn er weinig fabrieken 

te vinden op het eiland, zeg maar géén! Doordat de infra slecht is, is transport een duur 

onderdeel van elke levensbehoefte en van elk soort van bedrijfsleven. Inmiddels wordt 

hier langzaam verbetering in gebracht, maar dit is een duur en lang traject. Sinds eind 

vorig jaar is de president van Indonesië gestart met een stuwdam. Met het bouwen van 

deze dam hoopt de regering meer water te realiseren voor in elk geval de bewoners van 

Maumere. Het is namelijk zo heet op Flores, vaak tussen de 37 en 42 graden Celsius dat 

de oogst hier vaak onder lijdt. Door de hitte en weinig mogelijkheid tot plantages van 

sawa’s moet de rijst zelfs geïmporteerd worden doordat het eiland zelf hier te weinig in 

kan voorzien.  

 

De sawa’s van Flores in het natte seizoen (vlakbij de kelimutu – de 3 meren vulkaan).  

De ‘droge’ tijd op Flores is vanaf media april tot eind oktober. In deze periode valt er zeg 

maar géén regen totaal niet gunstig is voor planten, mens en dier. Daarnaast voorziet 

het eiland de mensen niet van voldoende drinkwater. In de droge tijd kan er geen water 

opgevangen worden en is men afhankelijk van het aankopen van water. En dit is een 

dure aangelegenheid. Ook tijdens de regentijd is het vaak op Flores nog ruim 35 graden 
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Celsius en regent het niet dagelijks. Hierdoor is het eiland Flores één van de 

ondergeschikte eilanden van Indonesië en heerst er nog steeds veel armoede. 

 

Eén van de vele woningen van de bevolking op Flores. 

De regio die SHF! ondersteund is de regio waar alles voor SHF! is begonnen. De regio 

heet Sikka. De regio heeft deze naam gekregen naar aanleiding van de koning genaamd 

Sikka en de oude hoofdstad Sikka. De regio waar SHF! ondersteuning geeft wonen circa 

300.301 inwoners (1). De mensen verdienen gemiddeld maximaal 1,5 euro per dag (2). 

Helaas heeft Flores nog geen economie met structuur. ongeveer 20% van de bevolking 

heeft echt een vaste baan met een continu/ vast inkomen. Ruim 40% heeft een zeer 

wisselend inkomen en heeft wisselend arbeid, bijvoorbeeld: taxi, werken op het land, 

tijdelijke timmerman klussen etc. De overige 40% heeft geen tot bijna geen inkomen (3). 

Zij proberen zichzelf in leven te houden met wat vis, mais en rijst, indien dit groeit.  

Doordat het gemiddelde vaste inkomen zeer laag is en er geen fabrieken of grote 

bedrijven neerstrijken op Flores blijft de economie zoals hij is en wordt de economie niet 

naar een hoger niveau getild. Vele mensen kunnen net rondkomen en hebben bijna of 

geen geld om te investeren in de opleiding voor de kinderen, goede gezondheidszorg of 

in hun eigen woning. Ook is er vaak geen schoon drinkwater voor handen en ontbreekt 

het aan variërende en goede voeding en aan hygiëne als gevolg hiervan. 

(1) Wikipedia, the free Encyclopedia - 2016 

(2) Dit is ons medegedeeld door Dr. Henry, enkele vrienden en de burgemeester van Lela,  

(3) Dit is ons medegedeeld door Blasius, technicus van onze zuster stichting en werkzaam bij de overheid op 

sociale diensten gericht op de allerarmsten.  
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DAGELIJKS BEELD IN DE STRATEN,  

ZELF GEVANGEN VIS VERKOPEN 
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2 STICHTING HELP FLORES!  
 

2.1 Het ontstaan van Stichting Help Flores! (SHF!) (geschreven door de oprichter) 

In 1992 werd Flores, regio Sikka getroffen door een aardbeving met de kracht van 6.8 

en 7.5 op de schaal van Richter. Het epicentrum lag 30 kilometer ten noord oosten van 

Maumere in de zee, bij het eiland Babi. Circa 70% van Maumere werd verwoest, maar 

ook vele dorpen rondom Maumere, waaronder ook Lela hadden te maken met ernstige 

schade. In Maumere vielen de meeste slachtoffers, niet zozeer door de gebouwen die 

ingestort waren, maar door de hoge vloedgolf met kokend water. Uiteindelijk was de 

wederopbouw weer lang aan de gang en ben ik, Herbert van Loon, voor mijn HTS-stage 

afgereisd naar Indonesië, en heb ik meegeholpen aan de wederopbouw van Rumah Sakit 

Lela, oftewel het katholieke ziekenhuis in Lela. Lela ligt ca. 30 km ten zuiden van de 

hoofdplaats Maumere. Ik heb meegeholpen aan het nieuw te bouwen operatiegebouw 

(drie operatiekamers), de kraamafdeling en de verloskamers. Ook heb ik de afbouw van 

het mortuarium, de mannen-, vrouwen- & VIP- en kinderafdeling helpen afronden.  

Wij Nederlanders, 3 man, hadden de leiding over de bouw, geheel vrijwillig. In totaal 

werkten wij met ongeveer 70 mensen van de lokale bevolking. Dit was fantastisch om 

mee te maken en heeft mij gevormd als persoon. In de jaren erna heb ik nog vaak 

gedacht aan vrijwilligerswerk, bv. na een ramp ergens op de wereld. Ook heb ik na het 

half jaar op Flores ontdekt dat wij het in Nederland héél goed hebben!, maar ook een 

gestrest leven leiden in het “westen”. In het millenniumjaar 2000 ben ik op huwelijksreis 

teruggegaan naar Lela en kwam ik in een mooi en goed functionerend ziekenhuis. Ik 

ging uiteindelijk met een fijn en goed gevoel terug naar Nederland. Ik wilde graag eerder 

terug naar Flores, maar door familieomstandigheden was dit helaas niet mogelijk. Mede 

door mijn verantwoordelijkheid als vader en kostwinnaar heb ik keuzes moeten maken 

en ben ik geen vrijwilligerswerk gaan doen, echter bleef dit nog wel knagen. In 2011 

deed de mogelijkheid zich voor om samen met mijn vader Flores opnieuw te bezoeken. 

Ik verheugde me op deze reis, niet wetende dat deze reis mijn leven zou veranderen. 

Tijdens mijn bezoek aan het ziekenhuis in 2011 heb ik gesproken met ongeveer 25 

mensen die ik nog kende uit bouwperiode in Lela, 1997. Zij lieten mij met trots het 

ziekenhuis zien, maar vertelde en lieten ons zien dat niet alles meer functioneert als het 

ooit gedaan had. Dit was pijnlijk om te zien en mijn drang om te helpen kwam naar 

boven. De reden van de toen huidige status van het ziekenhuis was geen sponsoren 

meer, geen financiën, geen steun en mede hierdoor liep de functionaliteit van het 

ziekenhuis naar achteren. Het ziekenhuis was wel met 40% teruggelopen in kwaliteit en 

functionaliteit. Mede hierdoor wilde ik € 1.500 pinnen, zodat er één operatiekamer weer 

gebruikt kon worden. Mijn vader, mijn reisgenoot, zei hierop  

“dit gaat voor ruzie zorgen op het thuisfront en het is maar éénmalig! Ook is 

het van zeer korte duur”. 

Na vele uren praten terwijl wij op Flores waren en de tijd erna op Bali kwam ik tot de 

conclusie dat ik meer wilde betekenen voor de mensen op Flores. Meer dan éénmalig 

hulp geven! Het ziekenhuis moest weer groot worden, zoals in 2000, nadat het herbouwt 

was. Het uiteindelijke advies wat ik kreeg van mijn vader: om vertrouwen te krijgen van 

donateurs en transparant te zijn is het oprichten van een stichting de enige juiste keuze 

om voor langere tijd hulp te bieden.  
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In Nederland terug heb ik dit uitvoerig met mijn vrouw besproken en nadien heb ik 

doorgepakt! Doordat ik een stichting wilde beginnen met een actief bestuur heb ik 

meerdere personen benaderd om plaats te nemen in het bestuur. Voordat één van deze 

personen iets besloot, werd er eerst uitvoerig gesproken over Flores en mijn redenen om 

een stichting te beginnen. Zeer snel had ik twee medebestuursleden gevonden en werd 

de stichting definitief opgericht op 25 oktober 2011. En inmiddels is de onrustige snaar 

rustiger geworden, want ik kan en mijn verantwoordelijkheid nemen als man en vader 

van 4 kinderen, maar toch help ik mijn medemens. En in mijn geval, de medemens op 

het eiland Flores.  

SHF! is opgericht, in het allereerste begin, voor de medische sector (het ziekenhuis in 

Lela waar ik gewerkt heb), maar het bestuur van SHF! heeft rekening gehouden met een 

hele brede doelstelling. De statuten zijn gemaakt met het oog op de toekomst. Ik ben 

samen met het bestuur van SHF! een eigen stichting begonnen, omdat er geen andere 

stichtingen op Flores bij ons bekend waren dan wel het ziekenhuis hielpen in Lela. 

Stichting Nativitas was ons wel bekend, maar deze stichting richt zich met name op de 

weeskinderen en niet op waarvoor wij ons in wilden zetten. Een goed doel, dat zeker, 

maar wij wilden breder kunnen helpen. Begin januari 2012 was alles juridisch en qua 

rekening e.d. voor elkaar en konden wij aan de slag om fondsen te werven. 

Hieronder de vrouwenafdeling van het ziekenhuis, Rumah Sakit Lela. 
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2.2 Het bestuur van SHF! 

Sinds 2015 bestaat het huidige bestuur van SHF! uit: Fred van der Beek, 

penningmeester SHF! en overdag vertegenwoordiger in bouwmaterialen. Lex Wertien, 

bestuurslid en overdag huisman en Herbert van Loon, voorzitter en secretaris en 

overdag projectleider in de bouw. SHF! is gestart met een andere samenstelling als 

bestuur en na een zorgvuldige procedure en meerdere gesprekken met verschillende 

kandidaten is het huidige bestuur een feit. 

Vanaf de oprichting hebben wij de ANBI status aangevraagd en ontvangen. Tevens 

hebben wij ons ingeschreven bij de kennisbankfilantropie en Goededoelen.nl. Ook zijn 

wij lid van Myworld en en GeefGratis. Elk jaar bespreken wij met het bestuur het 

lidmaatschap van Partin en het CBF, maar ook dit jaar stellen wij dit nog steeds uit. De 

reden daarvan is dat het aanvragen en de periodieke hertoetsing een zeer kostbare 

aangelegenheid is (ondanks dat dit goedkoper is geworden voor de kleinere stichting). 

SHF! wil de inkomsten die geworven worden nog steeds zoveel mogelijk ten goede laten 

komen aan de doelstelling en tot op heden vinden wij het belangrijker om ons doel te 

steunen en zien wij nog geen toegevoegde waarde in een lidmaatschap.  

Wij als bestuur van SHF! benaderen bedrijven, scholen, particulieren. Schrijven 

stichtingen en fondsen aan, waarbij wij gericht kijken naar de doelstelling van de 

stichting of het fonds. Doordat wij allen een druk gezinsleven hebben, hebben we 

(helaas) weinig tijd voor acties e.d. en besteden wij met name tijd aan projectplannen 

versturen. Wij maken beperkt gebruik van social media, te weten Facebook en twitter. 

Ook proberen wij af en toe in de krant te komen, met name plaatselijke kranten. Dit is 

enkele keren gelukt. Het persbericht wordt opgesteld door “Woordwijf”, die dit kosteloos 

verzorgt. 

2.3 De doelstelling 

Het statutaire doel van SHF! is de inwoners van de regio Sikka (± 300.301 inwoners (4)) 

te ondersteunen in de medische, sociale- en onderwijs sectoren. Wij willen hiermee 

bewerkstelligen dat de inwoners zelfstandig elkaar op medisch, sociaal en onderwijs 

gebied kunnen ontwikkelen. Zoals gemeld lag in eerste instantie de focus op het 

ziekenhuis en het functioneler maken van het ziekenhuis. Dit zodat oud werknemers en 

vrienden, van 1997, weer betere gezondheidzorg en leven zouden krijgen. Echter bleek 

het snel dat we focus niet alleen op het ziekenhuis moesten leggen, maar dat het 

statutaire doel aangehouden moest worden. Niet elke donateur, stichting of 

vermogensfonds heeft als doel gezondheidzorg. Velen hebben onderwijs, sanitatie, water 

of een ander doel voor ogen. Wij van SHF! kwamen hier snel achter door een gesprek 

met één van onze eerste sponsoren begin 2012. Het gesprek liep ongelofelijk goed, was 

zeer aangenaam en uiteindelijk wilde de sponsor ons wel helpen maar niet met een 

ziekenhuisproject. Zij wilden liever kinderen helpen, want zij zijn de toekomst van 

Flores. SHF! kreeg de tijd om een goed project te vinden, dus wij moesten breder gaan 

denken! Doordat wij niet weten wat belangrijk is voor de mensen op Flores, maar de 

mensen op Flores dit zelf wel weten, hebben we gelijk nadien contact gelegd met onze 

contactpersoon in Maumere. Deze persoon, Paulus Marthon (Thon), hadden wij nog niet 

ontmoet, maar via de Nederlandse Stichting Rupingh hadden wij toestemming gekregen 

om met hem samen te werken op Flores. 

 
(4) Wikipedia, the free Encyclopedia.   
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SHF! kwam bij Thon terecht via de Indonesische lesdocent die ook zo nu en dan 

vertaalwerk deed voor Stichting Rupingh. Rupingh is in de regio Sikka werkzaam met 

financiële adoptie. Thon spreekt wat Nederlands wat natuurlijk in het begin erg makkelijk 

was. Inmiddels spreekt de voorzitter van SHF! goed Indonesisch, waardoor 90% 

begrepen wordt van de gesprekken, maar alsnog is het fijn om soms extra uitleg te 

kunnen krijgen in het Nederlands. Thon was en is bekend met grote sommen geld en 

sinds 2012 is hij een belangrijk onderdeel van onze stichting. 

Inmiddels is het bestuur van SHF! al vijf keer op Flores geweest, op eigen kosten, om 

nieuwe projecten op te starten en gerealiseerde projecten te controleren en te 

evalueren. Tevens willen wij bij elk project (indien mogelijk) de mensen de mogelijkheid 

geven dankjewel te kunnen zeggen. Wij weten namelijk vanaf 1997 dat dit voor de 

Florinezen zeer belangrijk is. Ook is het fijn om de donateurs van SHF! nog enkele foto’s 

na te sturen van het door hun gesponsorde project. Daarnaast is de tijd steeds 

belangrijker om te praten en te discussiëren met verschillende bestuurders. Wij zijn 

dankbaar dat wij tijdens deze reizen veel mooi en dankbaar werk kunnen en mogen 

doen. En tijdens de bestuursreizen en ontmoetingen worden veelal de projecten voor het 

nieuwe jaar al deels aangekaart. De beste projecten komen op deze wijze tot stand!!! 

Het is inmiddels gebleken en in onze optiek is dit ook de enige wijze om voor deze goede 

en met name belangrijke projecten te starten met fondsenwerving.    

 

2.4 De zusterstichting Yayasan Help Flores! 

Tijdens onze eerste bestuursreis naar Flores konden de overige bestuursleden het doel 

snuiven en zien met hun eigen ogen. Dit was zeer belangrijk in de ogen van de oprichter 

want het onderbuik gevoel is belangrijk. Belangrijk bij het doel, maar ook voor de inzet 

voor SHF! Voor goede inzet is het ‘flores-virus’ belangrijk! Tijdens deze reis zijn wij ook 

naar de bank gegaan in Maumere. Daar waar een rekening is geopend op naam van 

Stichting Help Flores! SHF! bezit een euro-rekening waar wij Thon voor hadden 

gemachtigd. Doordat wij niet alleen Thon als gemachtigde wilden, maar ook een tweede 

persoon, wilden wij iemand van SHF! mede eigenaar maken. Na uitvoerig overleg met 

Thon en de directeur van de bank kregen we te horen dat we een stichting in Maumere 

konden/moesten oprichten, want een Nederlander kon geen mede eigenaar van de 

rekening worden. Nadien hebben we hier uitvoerig over gesproken met Thon en hij was 

het hiermee eens. Ook adviseerde hij dit met een extra reden, namelijk: hij wil het geld 

ook duidelijk gescheiden houden van zijn overige werk en andere stichtingen. Inmiddels 

is Yayasan (stichting) Help Flores! (YHF!) een zeer belangrijke schakel voor ons als SHF! 

Sinds 2 september 2013 bestaat YHF! officieel en is de geldstroom nog beter 

gewaarborgd. YHF! bestaat uit zes bestuursleden genaamd: Maria Laetitia Hale (Mieke), 

Fransiska Hero, Paulus Marthon (Thon), Dionisius Pagan, Paulus Ruddy en Blasius Blagin. 

De bestuursleden van YHF! krijgen geen vast salaris. Per project krijgt YHF! een 

vergoeding gelijk aan het salaris van een projectleider op Flores. Wij communiceren met 

name met Thon en Blasius, zodat wij en zij snel kunnen schakelen. Aangezien wij niet 

kunnen verwachten dat YHF!, net als wij voor SHF!, voor niets werken overleggen we op 

voorhand altijd over de vergoeding van YHF! per project. 

 

YHF! draagt de nieuwe projecten aan, overlegt met de directeur van het ziekenhuis en 

overige directeuren/ belangrijke mensen en voert alle werkzaamheden uit van elk 

project van SHF!  
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Een paar voorbeelden van YHF! haar werkzaamheden zijn: 

 Aanvragen van tijdens onze bestuursreis onderzoeken, onderzoeken of het project 

binnen de ‘wat is belangrijk! regel’ van SHF! valt, 

 Begrotingen maken van de nieuwe projecten, offerten opvragen en calculeren, 

 Aanvragen / projectplannen schrijven van de nieuwe projecten, 

 Beheren van het gedoneerde geld, 

 Definitief aanvragen van offerten van materiaal / materieel nadat een project gestart 

kan worden, 

 Onderhandelen bij het aankopen van materiaal / materieel, 

 Contracteren van arbeiders bij bouw projecten als waterbakken / scholen / wc’s etc, 

 Transport regelen indien nodig, 

 Zorgdragen bij bouw projecten voor de controle van het bouwproces als 

projectleider, en overleggen met de toekomstige eigenaren en lokale bevolking of 

bestuurders, 

 Afreizen naar Java om grote aankopen te ontvangen en het transport zelf te 

organiseren om zo corruptie tegen te gaan, 

 Het aanleveren van foto’s kwitanties en contracten volgens afspraak met SHF! 

 Het aanleveren van een eindrapportage inclusief kwitanties. 

 

2.5 De werkwijze 

Elk project van SHF! ondersteunt de inwoners van de regio Sikka. Dit doen wij door 

middel van geld (zo nu en dan), maar met name door middelen en diensten ter 

beschikking te stellen aan de genoemde sectoren, zie punt 2.3. Wij proberen met name 

projecten te realiseren. Het aankopen en doneren van materiaal en materieel en het 

bouwen van hoog noodzakelijke gebouwen, zoals waterbakken, scholen, wc- en was 

units. Uiteindelijk willen wij hiermee bewerkstelligen dat de inwoners zelfstandig elkaar 

op medisch, sociaal en onderwijskundig gebied kunnen stimuleren. 

 

Wij werken vanuit vraag! Inmiddels een kleine 3 jaar durven de bestuurders, directeuren 

en andere mensen te vragen. Vragen om hulp bij projecten, doelstellingen van 

gemeenten, ziekenhuizen etc. Wij hebben namelijk de bestuurders/bevolking vanaf het 

begin gestimuleerd met het volgende: “Jullie weten waar de prioriteiten van jullie volk 

ligt, wij niet als westerse stichting. Jullie moeten zelf met projecten komen en deze 

aanvragen bij YHF!”. Wij zijn namelijk van mening dat indien wij op een andere wijze 

zouden werken en zelf projecten zouden verzinnen, wij de plank volledig misslaan!!! 

Hierdoor is de eerder vermelde vraag: ‘apa yang terpenting’ (wat is belangrijk?) zo 

belangrijk geworden. Ze moeten zelf projecten aandragen en alleen als YHF! achter de 

aanvraag staat en onderzocht heeft of het project een serieus project is, zal SHF! dit 

bespreken in een bestuursvergadering. YHF! onderzoekt elk project door gesprekken te 

houden met degene die het project aandraagt en de bestuurders/ families. YHF! zal 

daarna een officiële projectaanvraag en begroting moeten indienen bij SHF! zodat wij dit 

goed kunnen bespreken en vertalen naar ons projectplan, zoals u bij deze algemene 

informatie aantreft. De aanvraag van YHF! is leidend voor onze stichting. YHF! begrijpt 

deze methode en staat inmiddels 100% achter deze methode. Ook dragen zij dit uit naar 

diverse mensen indien dit aan de orde is. De bewuste vraag wordt vaak voorgelegd aan 

mensen die een wens hebben, want reken maar dat er ook veel onbelangrijke projecten 

aangevraagd worden bij YHF! Zowel SHF! als YHF! willen mensen helpen met de eerste 

levensbehoeften, deze zijn erg van belang voor iedereen. Dat gaat 100% voor op 

bijvoorbeeld een keuken bij een kerk aanbouwen. 
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2.6 De projecten 

Inmiddels bestaat SHF! ruim 5 jaar en wij zijn enorm trots dat menig sponsor ons 

vertrouwen heeft gegeven en nog geeft. De afgelopen jaren hebben wij heel veel 

verschillende en een diversiteit van projecten mogen realiseren en mogen afronden. In 

totaal heeft SHF! in de afgelopen jaren bijna € 450.000 mogen besteden aan de 

doelstelling. En wij kunnen u melden dat wij hier heel dankbaar voor zijn, maar ook 

trots! Wij hebben hier alleen maar van gedroomd en het stimuleert ons enorm om 

verder te gaan! Het stimuleert ons om nog beter ons best te doen en om nog meer te 

professionaliseren, maar wij blijven ook reëel. Wij blijven afhankelijk van u de donateur, 

de sponsor. Wij willen veel! maar alleen kunnen wij niet veel betekenen… 

 

Wij hebben momenteel nog enkele projecten in uitvoering (januari 2017). Dit betreft het 

aankopen en leveren van binnenspeelgoed voor een peuterspeelzaal, het bouwen van 

146 wc- en was units voor 146 gezinnen die momenteel geen voorziening hebben, het 

bouwen van toiletten voor een school en een school voorzien van een waterbak voor 

drinkwater. Ook is er nog materieel/ apparatuur voor het ziekenhuis in Lela onderweg 

vanaf Java. Ook afgelopen jaar mochten wij alle projecten die wij meegenomen hadden, 

of na onze reis qua aanvraag hebben gekregen realiseren of deze worden gerealiseerd. 

Verschillende projecten staan qua thema ook voor dit jaar weer centraal, niet omdat wij 

dit bedacht hebben, maar omdat hier veel vraag naar is. Eigenlijk zijn de projecten die 

wij realiseren voor heel veel gemeenten aan de orde, maar helaas hebben wij maar een 

beperkt budget jaarlijks om dit aan te pakken. Voor alle afgeronde-, nu in uitvoering 

zijnde- en nieuwe projecten willen wij u toch ook verwijzen naar onze website 

www.helpflores.com. Onder het menu ‘projecten’ staan per jaar vermeld de 

gerealiseerde projecten inclusief foto’s. 

 

Alle projecten zijn mogelijk gemaakt door Nederlandse particuliere donateurs, bedrijven, 

stichtingen en fondsen, ook ontvangen wij een enkele donatie uit New Zeeland. De 

projecten worden allemaal gerealiseerd door YHF! inclusief de ziekenhuis projecten. 

Echter is hier wel nauw overleg tussen YHF! en de directeur van het ziekenhuis in Lela, 

oftewel ‘ons’ ziekenhuis. Wij zijn enorm blij en trots op het feit dat YHF! de transparantie 

net zo belangrijk vindt als wij van SHF! en wij kunnen u melden ook dat motiveert 

enorm! 
 

 

 

 

http://www.helpflores.com/


 

 

 

 
 

Pagina 16 van 26 

EEN NIEUW TOILET EN WAS UNIT 
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3 DE JAREN 2011 T/M 2016 
3.1. Het jaar 2011 - 2012 

Tijdens de reis in 2011 heeft Herbert een chauffeur van 1997 gesproken. Hij zat al 

geruime tijd thuis en was afhankelijk van de kerk en familie. De reden: de 

operatielampen in de OK’s waren kapot. Zodoende wilde Herbert een operatielamp 

aanschaffen. Door veelvuldig overleg met zijn vader is dit niet doorgegaan, maar is SHF! 

opgericht. In 2012 was er contact met dokter Siska van ‘ons’ ziekenhuis in Lela. Zij hielp 

ons aan verschillende projecten voor het ziekenhuis en wij van SHF! zijn begin 2012 

begonnen met het fondsenwerven. Wij wilden ons inzetten voor de volgende projecten: 

een tandartsstoel, nieuwe operatielampen en een nieuwe backup-generator. Uiteindelijk 

heeft SHF! in 2012 veel toezeggingen en donaties ontvangen, maar we konden nog geen 

één project voor het ziekenhuis realiseren. Wel konden wij vijf scholen voorzien van 

nieuwe schoolboeken, e.e.a. naar aanleiding van het gesprek van begin januari. Sterker 

nog wij van SHF! zijn ons dat jaar toch meer gaan verbreden qua type projecten. Alleen 

projecten voor het ziekenhuis was toch te kortzichtig, aangezien er veel verschillende 

fondsen zijn die toch een net iets andere doelstelling hebben dan gezondheidszorg. Aan 

het einde van het jaar konden wij het ziekenhuis verblijden met een nieuwe 

tandartsstoel en waren de overige projecten nog niet financieel haalbaar. Zodoende 

starten wij het jaar 2013 met een behoorlijk vermogen op de rekening, maar reeds 

toegekend aan verschillende projecten. Voor het eerste jaar, 2012, waren wij dik 

tevreden met hetgeen bereikt was in het eerste jaar van SHF!   

 

3.2. Het jaar 2013 

In het jaar 2013 konden wij vele projecten voor Rumah Sakit Lela realiseren, maar ook 

voor menig mens in de regio Sikka. We konden de projecten realiseren die wij in 2012 

zijn gestart. Tevens hebben wij veel kleine projecten gerealiseerd voor ‘ons’ ziekenhuis 

van algemene donaties aan SHF! De functionaliteit van het ziekenhuis kreeg een echte 

‘boost’. Een enorme mijlpaal was voor het ziekenhuis en ons de aankomst van de nieuwe 

operatielampen en back-up generator. Deze zijn in dezelfde maand geïnstalleerd door de 

technische mensen van het ziekenhuis, namelijk: ‘Om’ Bruno en Frankey, beide in 1997 

al werkzaam en oude bekenden van Herbert. De back-up generator is noodzakelijk 

doordat meerdere keren per dag de stroom uit valt (momenteel in 2017 nog 2 à 4 keer 

per dag). De generator zorgt voor veiligheid binnen het ziekenhuis, maar ook voor 

continuïteit! De mijlpaal was niet alléén het nieuwe materieel, maar ook wat het bestuur 

van het ziekenhuis had geregeld. Er kwam een chirurgenteam uit Jakarta vrijblijvend 

opereren. De generator was op zaterdagavond geïnstalleerd en op maandag en dinsdag 

werden 31 kinderen geopereerd aan een hazenlip!!! De foto’s die wij als SHF! per mail 

ontvingen hebben ons enorm ontroerd en wij waren dankbaar, maar ook trots. Maar 

bovenal blij dat het ziekenhuis kinderen kon helpen, die anders nooit geholpen zouden 

worden. Voor deze kinderen is het leven zo verbeterd. Ook hebben we dit jaar meerdere 

scholen voorzien van schoolboeken en hebben wij een waterbak gebouwd voor een 

school hoog op de berg, waar geen drinkwater aanwezig was. Tijdens onze bestuursreis, 

welke niet ten laste komen voor de stichting, hebben wij vele indrukken opgedaan en 

zijn wij nog gemotiveerder terug gekomen, doordat wij zelf ervaren hadden dat wat wij 

realiseren met SHF! echt, maar dan ook echt verschil maakt!  
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Ook hebben wij Thon en Mieke ontmoet, na bijna anderhalf jaar mailen. We hadden 

gelijk een positieve klik met elkaar. Mieke, de vrouw van Thon, is opgevoed als weeskind 

in het weeshuis van Ibu (mama) België (stichting Nativitas). Uiteindelijk is ze 

geadopteerd door Ibu België. Mieke is opgevoed met de wetenschap dat de mindere en 

allerarmsten slecht geholpen worden op Flores. Thon komt ook van het eiland Flores en 

hij heeft Mieke ontmoet op Java tijdens de studie. Uiteindelijk is hij ook geraakt door 

Mieke en de weeshuizen en heeft hij het virus ook opgelopen. Het virus om de armen te 

helpen!!! Beide zetten zich in voor stichting Nativitas en Rupingh, maar zij willen graag 

ons helpen met de te realiseren projecten. Uiteindelijk bleek dat SHF! de enige stichting 

in de regio is, die projecten ook daadwerkelijk realiseert. De andere stichtingen helpen 

met eten, drinken, kleren e.d. maar wij met belangrijke projecten in materiaal en 

gebouwen. Ook de weeskinderen gaan naar ‘ons’ ziekenhuis, want ondanks de tekort 

komingen in 2013 was Lela het beste ziekenhuis in de regio.  

 

Tijdens onze reis hebben wij veel gesproken met de directie van het ziekenhuis en zijn 

veel over het ziekenhuis te weten gekomen. Ook over het beleid en de financiële hobbels 

waar het bestuur keer op keer mee te maken heeft. Ondanks dit blijven ze er voor de 

mens, elke mens, rijk of arm. Zoals eerder vermeld is tijdens deze reis het idee ontstaan 

om een zuster stichting op te richten en in de maanden na ons verblijf is Yayasan Help 

Flores! opgericht. Ook hebben wij dit jaar menig project kunnen realiseren door menig 

vertrouwen van vele sponsoren, groot en klein. 

  

3.3. Het jaar 2014 

Door projecten van SHF! veranderde er wederom veel voor ‘ons’ ziekenhuis, maar ook 

voor alle mensen in Indonesië. Er werd namelijk een zorgverzekering ingevoerd in 

Indonesië. Vanaf 1 januari 2014 is iedereen verzekerd in Indonesië, tenminste als je de 

premie kan betalen. Dit kan bij drie verzekeringen, allen opgezet door buitenlandse 

bedrijven. Kan je de premie niet betalen dan kan je bij de burgemeester een ‘surat 

miskin’ (armenbrief) ophalen en indien je die hebt, betaald de overheid de onkosten via 

de verzekering. Dit is voor elke inwoner van Indonesië een verbetering, maar zorgde ook 

voor wijzigingen voor het ziekenhuis. Om te kunnen declareren bij de verzekeringen 

werd er een accreditatie opgezet en twee tot drie maal per jaar diende ‘ons’ ziekenhuis 

hierin mee te gaan. Dit betekende veel investeren in wijzigingen van gebouwen, 

materieel, methoden van werken ed. Wederom hebben wij weer veel kunnen betekenen 

voor ‘ons’ ziekenhuis. Ook hebben we weer veel schoolboeken mogen afgeleverd 

(inmiddels voor ruim 3.000 schoolkinderen, 20 basisscholen) en hebben wij een nieuw 

klaslokaal kunnen realiseren. Het klaslokaal van ruim 40 jaar oud wat te gevaarlijk was 

voor klas 2 kon vervangen worden. Tijdens de reis, die een jaarlijkse reis is geworden, 

hebben wij naast de projecten bezoeken plus opstarten veel gesprekken gehad met 

diverse bestuurders. Het bestuur van het ziekenhuis, directeuren van meerdere scholen, 

de directie/ artsen van ‘ons’ ziekenhuis, burgemeesters etc.  

In deze gesprekken komen de echte prioriteiten naar boven en horen en zien wij veel 

van wat nog verbeterd moet worden. Maar bovenal zien wij en horen wij dat de 

projecten die SHF! haar vruchten afwerpen. Minder drop-outs op basisscholen, hogere 

slagingspercentages, verbetering qua gezondheidszorg, positievere omzet van ‘ons’ 

ziekenhuis. Maar ook kregen wij gerichtere vragen om hulp, de vraag van ‘wat is 

belangrijk’ werd echt beantwoord. Natuurlijk vraagt men ook hulp voor computers, 

kapellen, kerken e.d. maar het echte belangrijke kwam duidelijk naar boven. En hierop 

zijn wij gaan anticiperen in het jaar 2014 en nog steeds.  
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3.4. Het jaar 2015 

Zoals elk jaar konden wij gelukkig weer afreizen naar Flores. Onze wederhelften staan er 

voor 100% achter. We hebben weer nieuwe projecten opgestart, maar ook oude 

projecten bekeken, gecontroleerd en geëvalueerd. Tevens hebben wij wederom met vele 

belangrijke mensen en bestuurders gesproken. Zodoende ook met de dagelijkse leiding 

van het ziekenhuis, maar ook met het bestuur. Tijdens deze overleggen hebben wij veel 

informatie gekregen over het ziekenhuis en de status waarin het verkeerd. Ook is de 

toekomst en de weg naar de toekomst besproken, zoals de accreditatie eist. Wat heel 

erg fijn was om te horen uit de mond van Romo Ewal, het hoofd van de foundation van 

het ziekenhuis, is dat als SHF! in 2013 niet had geholpen met zoveel nieuw materiaal en 

materieel het ziekenhuis niet meer bestaan had. Dit doordat de eigen middelen niet 

toereikend waren om te blijven investeren ed. Wat dit met ons als bestuur deed was 

veel! Wederom een extra stimulans om door te gaan en ons in te blijven inzetten!  

 

Een mooi project waarvan wij de start mochten aankondigen was aan de gemeenschap 

van Sikka. Wij mochten melden dat hun kerkgebouw, gemeenschapshuis, na 116 jaar 

gerenoveerd zou worden, zowel de binnenzijde als de buitenzijde. Dit gebouw was de 

eerste kathedraal van het eiland Flores, een icoon voor velen. Ook hebben wij gelijk 

actie kunnen nemen terwijl wij zelf schoolboeken mochten uitdelen op de school SDK 

Wololora. De waterbak van 15 m3 was lek en zodoende hadden ruim 125 kinderen geen 

tot weinig drinkwater gedurende de dag. Ter plaatse hebben wij als bestuur van SHF! 

besloten om van de algemene donaties deze waterbak te renoveren. Zo’n zelfde situatie 

speelde in Wukak Gahar, echter hebben wij hier alleen nieuwe goten laten realiseren, 

zodat de waterbak (gerealiseerd in 2013) sneller vol loopt met regenwater/drinkwater. 

Na de reis is er nog veel gesproken over de nieuwe projecten die door de bevolking 

werden aangedragen. Uiteindelijk hebben wij besloten om ons voor meerdere projecten 

weer hard te maken. Tot op heden zijn alle projecten goed verlopen en inmiddels hebben 

we bijna dagelijks contact met YHF!, Thon, en met grote regelmaat met Om Wely, de 

ambulance chauffeur van het ziekenhuis. De gesprekken met bestuurders e.d. verliepen 

ook steeds beter, doordat het bahasa Indonesisch inmiddels een bekende taal is 

geworden voor onze voorzitter.  

 

De communicatie, ook via e-mail of Whatsapp gaan in het Indonesisch. Dit helpt enorm 

mee om meer en juiste informatie te krijgen op Flores tijdens de gesprekken. In 2015 is 

ook gebleken dat steeds meer vooraanstaande leiders ons, SHF!, willen spreken. Niet 

alleen voor projectaanvragen, maar ook uit dankbaarheid, tevens willen ze met ons 

praten omdat wij strategisch en anders denken. Ze willen leren van ons en wij willen 

informatie en leren ook over het eiland Flores. ook in 2015 hebben wij weer menig 

project mogen realiseren en hebben wij de hoogste omzet van SHF! mogen behalen. Dit 

jaar zijn wij ook gestart met de realisatie van 50 wc- en was units voor ruim 350 

allerarmsten. Een groot project voor SHF! met een unieke nieuwe bouwmethode. Wij zijn 

gaan bouwen met bamboe en cement in plaats van traditioneel. En zelfs de overheid 

heeft mensen uit het leger gestuurd om deze methode eigen te maken. Doordat wij 

inmiddels veel grote als kleine projecten hebben gerealiseerd, elk jaar weer hebben wij 

een overzicht gemaakt en als bijlage toegevoegd aan deze algemene informatie. Indien 

u het interessant vindt kunt u hier terugvinden wat wij per jaar hebben kunnen en 

mogen realiseren. 
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3.5. Het jaar 2016 

Dit jaar begon anders dan anders, want de reis in januari was anders dan de voorgaande 

jaren. Fred ging dit keer niet mee, want hij was net papa geworden. Lex ging niet mee 

i.v.m. privé redenen dus ging Herbert alleen en heeft hij zijn vader, de aanzetter tot het 

oprichten van SHF! meegevraagd. Wederom werd er weer veel gesproken. Natuurlijk 

met YHF!, maar nu ook met de bisschop van Maumere, de eigenaar van ‘ons’ ziekenhuis. 

Dit was een hele ervaring aangezien de bisschop een hoog persoon is op het eiland. 

Iedereen die op Flores vernam dat wij bij de bisschop waren geweest  Van de bisschop 

hebben wij een brief van aanbeveling ontvangen, welke als bijlage is toegevoegd. Ook 

werd de waterwinkel geopend tijdens ons verblijf en hebben wij de 50 toilet- en was 

units in aanbouw kunnen bewonderen. Tijdens de rondgang bij de units kregen wij van 

YHF! te horen dat het niet alleen voor SHF! en YHF! een ‘pilot project’ is maar ook voor 

de overheid. Na de bouwmethode van ons te hebben eigen gemaakt heeft de overheid 

inmiddels 2 woningen gebouwd. Niet traditioneel, maar met bamboe/ cement. De 

besparing is ruim 50% t.o.v. de traditionele bouwkosten. De overheid wil met deze 

methode de allerarmsten helpen. Het idee van de overheid is als volgt: als de mensen 

zelf het materiaal kopen bouwt de overheid vrijwillig (het leger) de woning of toiletunit. 

Een verplichting is dan dat de eigenaar een volgende woning of unit moet begeleiden, 

indien deze in zijn omgeving gebouwd wordt. Een positieve wending, alleen is het 

probleem dat veel allerarmsten nooit de materialen kunnen aankopen. Het was een 

bijzondere reis om dit verhaal en vele andere positieve berichten te horen.  

 

SHF! heeft in het jaar 2016 ook besloten om de methode van aanvragen iets aan te 

passen. Wij willen ons professionaliseren! Wij willen ons blijven ontwikkelen, zodoende 

zijn we in 2016 begonnen met algemene informatie over SHF! in plaats van dit voor elk 

projectplan te beschrijven. Nu kan een sponsor die ons al kent gelijk naar het 

projectplan in plaats van alles ‘verplicht’ te moeten lezen over SHF! In 2016 hebben wij 

als bestuur besloten ons hard te gaan maken voor de kleine school. De kleine school 

wordt helaas het minst gesteund door de overheid, dus willen wij deze als eerste helpen 

en daarna de grotere. Daarnaast hebben wij besloten ons te richten op de eerste en 

meest belangrijkste levensbehoeften van de mensen in Sikka. Dit betreft hygiëne, wat 

wij willen bereiken door wc- en was units te bouwen, drinkwater, goede gezondheidzorg 

(ziekenhuizen) en goede scholing. Te beginnen bij de allerkleinsten, de basisscholen. Na 

vier jaar veel te hebben gehoord en besproken blijven dit de pijlers waar de meeste 

vraag naar is. Dus hebben wij besloten projecten te kiezen die hierop aansluiten.  

Sommige fondsen wijzigen hun doelstelling ineens in bv. betere of hulp bij landbouw of 

gaan ineens voor het microcredit. Wij houden ons vast aan het antwoord op de vraag 

‘apa yang terpenting’ oftewel wat is belangrijk! Want de mensen op Flores weten dit, wij 

kunnen e.e.a. wel bedenken, maar komt het van de Florinezen zelf dan is de basis voor 

de aanvraag 100% goed, want het project wordt dan ook uiteindelijk gedragen. Niet 

door SHF! en YHF! maar door de bevolking en daar draait het om. Het jaar 2016 was een 

jaar waarvan wij er wel 100 opeenvolgend van willen hebben, want wederom zijn we 

gegroeid. Niet alleen in de geworven gelden, maar ook in leerprocessen. We hebben 

geleerd van de gesprekken met YHF! en de bestuurders. We zijn voor het eerst een  

samenwerking aangegaan met Wilde Ganzen en konden na 5 maanden melden dat wij 

ons actieresultaat behaalt hadden. Wederom hebben we scholen blij kunnen maken en 

kunnen helpen met schoolboeken. Maar ook hebben wij gelden kunnen werven voor 

drinkwater-, toilet en ziekenhuis projecten. Vele projecten zijn inmiddels gerealiseerd 

maar enkele projecten staan aan de start van realisatie en lopen door in 2017. 
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MAMA NGAU DIE SINDS 2016 IN ONS FINANCIEEL 

ADOPTIE PROGRAMMA ZIT… 
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3.6. Het begin van het jaar 2017 

We zijn net terug uit Flores en we kunnen u in het kort melden dat we een mooie tijd 

hebben gehad. We hebben weer mooi en dankbaar werk mogen verrichten voor de 

stichting en zijn weer veel wijzer qua informatie. De projecten zijn wederom goed 

verlopen in de uitvoering, zijn goed en juist afgehandeld, de kwaliteit van de 

bouwwerken is goed. Maar ook hebben we verbeteringen aangebracht bij toekomstige 

nieuwe projecten. Een voorbeeld is een deur voorzien van aluminium beplating aan de 

buitenzijde om de regen beter tegen te gaan. De combinatie van regen na extreme 

droogte is slecht voor de deuren en wij willen deze bij nieuwe projecten beter gaan 

beschermen dan een verflaag. 

 

We hebben veel projectaanvragen gehad, op veel verschillende locaties. De aanvragen 

kwamen van twee ziekenhuizen, waaronder natuurlijk ‘ons’ ziekenhuis, burgemeesters, 

leraren, maar dit jaar ook van de gewone bevolking. Bij menig project dat wij bezochten 

hebben wij gediscussieerd met niet alleen de burgemeester of directeur maar ook met 

de volwassenen. Wij hebben ze duidelijk gemaakt hoe wij te werk gaan en ook YHF! 

heeft dit nog extra duidelijk gemaakt. Hulp bij een kapel wordt hem niet, werd letterlijk 

gemeld. Maar hulp voor toiletten, water e.d. is zeker te bespreken. YHF! gaf duidelijk 

aan dat zij e.e.a. filteren alvorens wij de aanvraag onder ogen krijgen. De methode van 

werken werd begrepen en sterker nog de meeste mensen applaudisseerde voor dit. Ook 

wij hebben de mensen geprezen om het feit dat ze toch durven vragen, want zo krijgen 

wij wel een beeld van wat belangrijk is. 

 

Dit jaar krijgt qua uitvoering een groot vervolg. We hebben namelijk in januari de 

gemeenschap van het dorp Hewakloang kunnen meedelen dat wij 146 wc- en was units 

gaan maken voor circa 70% van het dorp. Mensen die tot op de dag van vandaag niets 

geen mogelijkheid hadden, behoudens de buitenlucht. Ca. 1.400 mensen krijgen betere 

hygiëne. Ook wordt er nog apparatuur na geleverd aan ‘ons’ ziekenhuis, gaat een arts 

een opleiding voor een 3D echo apparaat volgen, wordt er nog speelgoed voor binnen 

aangekocht voor 2 peuterspeelzalen en gaan wij toiletten en een waterbak bouwen/ 

renoveren voor een school hoog in de afgelegen bergen. Tevens worden er 5 water 

installatie zuivering installaties geïnstalleerd bij vijf weeshuizen, voor schoon drinkwater 

maar ook voor de zelfredzaamheid. 

 

Onze zuster stichting is gestart met het screenen van de aangedragen projecten en wij 

kunnen u nu al melden dat wij dit jaar wederom fondsen willen gaan werven voor toilet- 

en was units, voor een bejaardentehuis, drinkwater, schoolboeken en voor het 

ziekenhuis in Lela. YHF! is momenteel e.e.a. aan het uitwerken en begrotingen aan het 

maken, zodat wij ‘los’ kunnen zodra wij onze accountant verklaring hebben ontvangen. 

Ook dit jaar gaan wij ons weer 100% inzetten en hopen wij dat het vertrouwen 

voortgezet wordt door menig sponsor. Aan ons zal het niet liggen, want wij hebben 

inmiddels duidelijk voor ogen dat onze naaste medemens ook ‘apa yang terpenting’ is. 

En voor SHF! zijn de mensen in de regio Sikka belangrijk, niet dicht naast de deur, maar 

bijna 16.500 km verderop…. 
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4.0 TOT SLOT 
Zoals alle stichtingen moeten wij voldoen aan de eisen van ANBI. Op onze website zijn 

zodoende alle noodzakelijke documenten te downloaden. U kunt de volgende 

documenten vinden, namelijk: het beleidsplan, de jaarverslagen, de statuten, de KvK 

gegevens en de ANBI-verklaring. Daarnaast hebben wij per jaar getracht de 

gerealiseerde projecten te vermelden met beeldmateriaal. Bij onze aanvragen zullen wij 

het laatste jaarverslag (2017) meesturen, zodat er een papieren versie tot uw 

beschikking is. Tevens streven wij naar een zo laag mogelijke algemene kosten post. Wij 

willen deze laag houden, zodat elke euro aankomt op Flores. Natuurlijk zijn de algemene 

kosten ook onderdeel van het doel, want zonder deze bereiken we niets. Maar indien wij 

het kunnen beperken tot bank-, porto-, print- en website kosten zijn wij naar onze 

mening goed bezig. In het jaar 2016 was de post algemene kosten 1,24% van de totaal 

verworven gelden en hier zijn wij zeer trots op!!! Tot op heden zijn de algemene kosten 

elk jaar onder de twee procent gebleven en wij strijden ervoor dit zo te houden. 

  

Om onze donateurs en sponsoren op de hoogte te houden van de stand van de projecten 

en de financiën zullen wij minimaal twee maal per jaar een nieuwsbrief versturen, via e-

mail. Voor meer informatie kunt u onze website www.helpflores.com bezoeken en per e-

mail (bij voorkeur i.v.m. ons dagelijks werk) contact met ons opnemen. Ook zijn wij 

zeker bereid u de (extra) benodigde informatie te geven welke u nog verlangt, dit kan 

zowel schriftelijk of mondeling. En indien u opmerkingen en/of aanvullingen heeft op wat 

dan ook, schroom dan niet om ons dit te melden, want wij willen verbeteren en leren 

zodat we in de toekomst nog beter kunnen werken voor de mens op Flores. 

 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd om tot een juiste 

keuze te komen en hopen dat u met uw hart reageert, zoals wij ons werk voor SHF! met 

ons hart doen. 

 

Salam hormat, (met respect groeten wij u) 

 

Stichting Help Flores! 

Het bestuur 
  
Bijlagen: 

 Brief van aanbeveling van de bisschop Maumere, 2017, 

 Lijst met projecten per jaar. 

 

 

http://www.helpflores.com/
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Getekend te Dronten, januari  2017, 

 
 
 
 
 
Herbert van Loon   Fred van der Beek  Lex Wertien 

Oprichter/voorzitter/secretaris  penningmeester  bestuurslid 
 
Auteur(s): bestuur SHF! 
Jaar: 2017 



 

 

 

 
 

Pagina 26 van 26 

DE PROJECTEN VAN SHF! 
Het jaar 2012: 

Schoolboeken voor SDK Watublapi 

Schoolboeken voor SDK Wukak Gahar 

Schoolboeken voor SDK Kloangpopot 

Schoolboeken voor Nuabana Paga  

Schoolboeken voor SDK Blawuk Nebe 

Een tandartstoel voor 'ons' ziekenhuis  

 

Het jaar 2013: 

Schoolboeken voor SDI Lela 

Schoolboeken voor SDK Lela I 

Schoolboeken voor SDK Lela II 

Een speelhoek voor 'ons' ziekenhuis 

Laptops voor 'ons' ziekenhuis 

Nieuwe operatielampen voor 3 OK´s 'ons' ziekenhuis 

Drie nieuwe wasmachines voor 'ons' ziekenhuis 

Een vacinatiekoelkast voor 'ons' ziekenhuis 

Schoolboeken voor SD Mbiramboa 

Schoolboeken voor SDI Bidara 

Schooboeken voor SD Hewokloang 

Een defribilator voor 'ons' ziekenhuis 

Brancars en circa 30 andere kleine items voor 'ons' 

ziekenhuis 

Het opknappen van de huidige ambulance voor 'ons' 

ziekenhuis 

Een nieuwe backup/generator voor 'ons' ziekenhuis 

Het oprichten van onze zuster stichting Yayasan Help 

Flores! Maumere 

 

Het jaar 2014: 

Een nieuwe ambulance voor 'ons' ziekenhuis 

Een waterbak voor de school SDK Wukak Gahar 

Een nieuw echoapparaat voor 'ons' ziekenhuis  

Schoolboeken voor SDK Puho 

Schoolboeken voor SDK DU 

Schoolboeken voor SDI Puho 

Schoolboeken voor SDK Wololora 

Software, computers en bekabeling voor 'ons' 

ziekenhuis 

Een nieuw klaslokaal voor SDK Watublapi 

Een waterzuiveringsinstallatie voor 'ons' ziekenhuis  

Voetballen voor sport na schooltijd 

 

Het jaar 2015: 

Goten voor de school SDK Wukak Gahar 

Renoveren v/d waterbak van de school SDK Wololora 

Schoolboeken voor de SDI Dihit 

Renoveren v/d 1e kathedraal op Flores, Gereja Sikka 

Schoolboeken voor SDI Patimoa 

Een professionele afvalwaterings zuivering voor 'ons' 

ziekenhuis 

Opknappen van de speelhoek voor 'ons' ziekenhuis 

Een tweede speelhoek realiseren voor 'ons' 

ziekenhuis 

Het vervangen van de gynaecoloog operatietafel voor 

'ons' ziekenhuis 

Het leveren van bevallingtafels voor 'ons' ziekenhuis 

Schoolboeken voor SDK Nanga 

De eerste neonatologie unit van het eiland Flores 

voor 'ons' ziekenhuis 

Schoolboeken voor SD Waidahi 

Een tweede neonatologie unit voor het ziekenhuis 

Kewapante 

Schoolboeken voor SDK Napungliti 

Nieuwe kabels voor de generator en gebouwen voor 

'ons' ziekenhuis 

Plafonds repareren van 'ons' ziekenhuis 

Een waterwinkel starten met zuiveringsinstallatie 

voor de armen in Lela 

Toiletten voor de school SDK Watublapi 

50 toilet- en was- units voor de allerarmsten in het 

dorp Lela 

Een nieuwe pomp (t.b.v. de bron) en schakelkast 

voor 'ons' ziekenhuis 

Toiletten voor de school SDN Klatang 

Schoolboeken voor SDK Kubit 

Toiletten voor de school SDK Watuwekak 

Schoolboeken voor SDN Klatang 

Verf voor 'ons' ziekenhuis, een vrachtwagen vol 

Voetballen voor sport na schooltijd 

 

Het jaar 2016: 

Een auto/ ambulance voor 5 weeshuizen en kinderen 

uit het financieel adoptie programma 

Kerkbanken voor de Fransiskan orde Nita 

Toiletten voor de school SDK Wololora 

Een brommer voor de waterwinkel van Lela, 

bezorgbrommer van galons 

3 waterbakken voor Klatang, Watutena, SDN Klatang 

en 1,8 km waterleiding 

Schoolboeken voor SDK Habiratin 

Schoolboeken voor SDK Wailamung 

8 kinderen in het financieel adoptieprogramma 

Schoolboeken voor SDI Henga 

Schoolboeken voor SDK Watutena 

Divers ziekenhuisapparatuur voor 'ons' ziekenhuis  

Toiletten voor de school SDK DU 

Schoolboeken voor SDK Kajowain 

Extra galons en een generator voor de waterwinkel 

Schoolboeken voor SDK Dungan 

Een 3D echo apparaat voor het ziekenhuis Kewapante 

5 waterzuivering installaties voor 5 weeshuizen, 

Hulp met informatie voor Yakastra, HIV/aids 

Een 3D echo apparaat voor dr. Amel haar mamahuis 

Speelgoed voor een peuterspeelzaal in Lela 

Speelgoed voor een BSO in Lela 

Ballen, badmintonrackets e.d. voor de scholen 

Schoolboeken voor de school SDK Wukur 

Divers ziekenhuisapparatuur voor 'ons' ziekenhuis  

146 toilet- en was- units voor de allerarmsten in het 

dorp Hewokloang 

Reservering voor het opnemen van diverse projecten 

in de regio Sikka 

 

Het jaar 2017: 

Het installeren van een waterbak voor de school SDK 

Kajowain 

Toiletten voor de school SDK Kajowain 

Groot speelgoed voor de peuterspeelzaal in Lela 

En wat er nog gaat volgen dit jaar….. hopelijk veel! 

 


