Geen overheadkosten
Uit giften en sponsoring verkregen gelden
komen direct ten goede aan de
schoolprojecten in Indonesië.
Voor de organisatie en fondsenwerving werkt
S.K.I. met vrijwilligers. Zowel in Nederland als
lokaal. Reis- en verblijfskosten die vrijwilligers
maken om de projecten te bezoeken, worden
door hen geschonken aan S.K.I..
Een registeraccountant controleert jaarlijks de
cijfers. Ook hij doet dat voor S.K.I. op
vrijwillige basis.

Hoe kunt u helpen?
Met relatief weinig geld kunnen we veel
doen. Een school kan voor €2.850 worden
voorzien van 6 eenvoudige toiletten inclusief
septic tank. Waterputten en waterbassins
leggen we aan voor rond €1.400.
Voor €10 helpt u een kind in Indonesië
gedurende de hele schooltijd aan goede
sanitaire voorzieningen.
Een kleine bijdrage maakt een groot verschil.
Veel van onze sponsors vragen daarom bij
een verjaardag of jubileum een cadeau in de
vorm van een bijdrage aan S.K.I..
Desgewenst wordt uw bijdrage gebruikt voor
een specifieke school en is het mogelijk om
door u geholpen of te helpen scholen te
bezoeken.

Foto’s: waterbassin en toiletten in omgeving Jogjakarta
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Stichting Kinderhulp Indonesië zet
zich sinds 2003 in voor kinderen in de
desa’s rondom Jogjakarta op Java.
S.K.I. verbetert samen met lokale
partners de gezondheid en kansen
voor kinderen. Daarbij richten we
ons op sanitatie van scholen en
leveren daarmee een belangrijke
bijdrage aan betere hygiëne en
daardoor aan het terugdringen van
kindersterfte.

Waarom S.K.I.?

YPAH: Lokale partner

Het initiatief tot de oprichting van de
Stichting is genomen door Bert en Ineke
Steenwinkel, die in 1982 twee kinderen
hebben geadopteerd uit Indonesië.
Toen zij op zoek gingen naar de natuurlijke
ouders van hun kinderen schrokken zij van
de leefomstandigheden van kinderen daar.
En zij wilden ook voor die kinderen iets
betekenen.
Daarbij kozen zij voor hulp aan scholen
vanuit de overtuiging dat gezonde kinderen
die naar school hebben kunnen gaan de
basis zijn voor een gezonde maatschappij.
Zoals Bert het formuleerde bij de oprichting
van de stichting: “Al lijkt het werk van S.K.I.
scheppingbreed een druppel op een
gloeiende plaat - elk kind dat daardoor een
betere toekomst krijgt is er één.”

Wat S.K.I. uniek maakt, en het mogelijk
maakt veel effectiever te opereren dan
andere NGO’s, zijn onze lokale partners.
De oprichters van het taleninstituut in
Jogjakarta; ‘Puri Bahasa Indonesia’ hadden
dezelfde behoefte als het echtpaar
Steenwinkel: iets betekenen voor kinderen
in de arme regio’s rond Jogjakarta. Daarom
is samen een zusterstichting opgericht die
‘Yayasan Puri Anak Harapan’ (YPAH) heet:
‘Stichting Huis voor de Toekomst van
Kinderen'.

Waarmee helpt S.K.I.?
De onderwijssituatie in Indonesië is de laatste
jaren gelukkig duidelijk verbeterd. Veel kinderen
kunnen en gaan naar school omdat het
(basis)onderwijs gratis is.

Maar het onderwijssysteem kent ook veel
problemen, vooral buiten de steden. Zo is er bij
de bouw van schoolgebouwen geen geld voor de
aanleg van watervoorzieningen en toiletten.
Omdat er in de desa’s rondom Jogjakarta
nauwelijks stromend water is, levert dat grote
problemen en onhygiënische omstandigheden
op.

Hun initiatief vond weerklank bij vrienden
en bekenden die zich spontaan aanmeldden
als sponsor of zitting namen in het bestuur.
Met dit enthousiasme is S.K.I. in 2003 aan
de slag gegaan en zich vooral gaan richten
op sanitatie-projecten, onder andere in
samenwerking met ‘Wandelen voor Water’
en ‘Wilde Ganzen’.
Inmiddels zijn meer dan 500 scholen en
meer dan 100.000 kinderen geholpen.

S.K.I. helpt scholen bij het slaan van waterputten
of
het
bouwen
van
bovengrondse
waterreservoirs. Zo kan water in de regentijd
worden opgevangen en opgeslagen voor gebruik
in het droge seizoen. Daarnaast worden
deugdelijke toiletten aangelegd. Met de school
worden afspraken gemaakt voor het goed
onderhouden van deze voorzieningen, onder
andere met een corveerooster voor kinderen.
Ook worden de scholen ondersteund kinderen
basishygiëne aan te leren zoals het wassen van
handen na toiletbezoek en tandenpoetsen.

YPAH zorgt voor plaatselijke contacten en
begeleidt scholen bij het plannen en
aanleggen van voorzieningen en het werken
aan een betere hygiëne op scholen. Samen
met Nederlandse vrijwilligers bezoekt het
echtpaar alle scholen die in aanmerking
willen komen voor hulp. En gaat gesprekken
aan met de schoolteams over het belang van
hygiëne en de educatie daar omheen.
Als de voorzieningen zijn aangelegd wordt
regelmatig gecontroleerd of scholen zich aan
gemaakte afspraken houden.

