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Every child deserves a happy life without poverty

Begin 2005 is de Peduli Anak Foundation opgericht. We zijn nu een jaar verder en hadden 
niet kunnen dromen dat de stichting zoveel zou bereiken binnen dit korte tijdsbestek. Met de 
enorme inzet van particulieren, bedrijven, instellingen en overheden zijn wij er in geslaagd de 
Peduli Anak Foundation uit te laten groeien tot een volwaardige NGO welk zich elke dag weer 
hardmaakt voor de rechten van (straat) kinderen, waar ook ter wereld.

Er is nog veel werk te verrichten in diverse ontwikkelingslanden. Armoede, kindersterfte, mis-
bruik, uitbuiting en werkloosheid zijn alom aanwezig. De Stichting heeft zich het afgelopen jaar 
volop ingezet om de sociale problematiek bij de wortels aan te pakken, teneinde de vicieuze 
cirkel van armoede te doorbreken en grote groepen (straat)kinderen een leven te bieden waar 
ze recht op hebben: het leven van een kind. De sociale problemen beginnen meestal al op 
jonge leeftijd. Er is binnen vele gezinnen in ontwikkelingslanden onvoldoende begeleiding, 
kennis en �nanciële kracht om kinderen opvoeding en scholing te bieden. Een groot percen-
tage ontvlucht dan ook het ouderlijk huis reeds op jonge leeftijd. Zij worden letterlijk de staat 
opgedreven; hier staan zij bloot aan (extreme) armoede, geweld, misbruik en uitbuiting.

Het doorbreken van de vicieuze cirkel van armoede, werkloosheid en vele gerelateerde sociale 
problemen, is niet gemakkelijk. Echter, mede door de verticale integratie van activiteiten pakt 
de Stichting het probleem bij de kern aan. Het begint met het bieden opvang, opvoeding en 
lager onderwijs aan verwaarloosde kinderen; na het verlaten van de permanente opvanghui-
zen ligt de focus op (vervolg)studie, arbeidsbemiddeling en coaching. Op deze wijze behoudt 
de Stichting continu contact met de kinderen/jongvolwassenen en is het mogelijk om op ieder 
gewenst moment bij te sturen dan wel in te grijpen.

Wie begin 2005 de website van de Foundation bekeek, zal het zijn opgevallen dat onze werk-
zaamheden gekenmerkt werden door kleinschaligheid en intensiteit. Deze aanpak hebben wij, 
ondanks de enorme groeispurt welke het afgelopen jaar heeft plaatsgevonden, niet uit het oog 
verloren. Met de invoering van een nieuwe organisatiestructuur en bijpassende strategie is het 
de Stichting gelukt om te groeien zonder haar oorspronkelijke waarden uit het oog te verliezen. 

Bjørn Dudok van Heel  Juni 2007
(medeoprichter en bestuurslid van Stichting Peduli Anak)

Voorwoord
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Peduli Anak betekent letterlijk ‘zorg voor het kind’. De Stichting biedt zorg 
aan kinderen welke (veelal) op straat leven, niet voor zichzelf kunnen 
zorgen, geen toegang tot medische en educatieve voorzieningen hebben 
en voor wie welvaart slechts een abstract begrip is.  

De Stichting Peduli Anak zet zich in voor het welzijn van kinderen welke in sociale en/of medische nood 
verkeren. Het tegengaan van armoede, kindermisbruik en uitbuiting in combinatie met de verbetering 
van lokale leefomstandigheden zijn belangrijke doelstellingen van de Stichting. De nadruk ligt hierbij, 
naast permanente opvang, vooral op educatie en herintegratie. 
Verder zet de Stichting zich actief in voor groepen kinderen welke in het zogenoemde ‘grijze gebied’ vallen. 
Ze leven niet 24 uur per dag op straat, doch worden wel uitgebuit, geëxploiteerd en/of gedwongen om 
deels op straat te leven. Onze sociaal werkers hebben inmiddels een goede band met vele van deze kin-
deren en/of hun familie opgebouwd. Door het aanbieden van wekelijkse activiteiten en/of scholing tracht 
de Peduli Anak Foundation ook hun bestaan in goede banen te leiden. Men kan hierbij denken aan het 
verzorgen van Engelse les, dans/zangles en/of het geven van vaktrainingen op het gebied van handar-
beid. Het begint allemaal met structuur en scholing! 
Naast deze groepen kinderen biedt de Stichting tevens hulp aan kinderen in medische nood; zij kunnen 
veelal niet geholpen worden door gebrek aan geld en/of wilskracht. Het vergoeden van de medische kos-
ten en/of opname in onze eigen medische kliniek behoren tot de mogelijkheden. Heden ten dage beslaat 
het werkterrein van de Peduli Anak Foundation een deel van Indonesië. Uitbreiding naar geheel Indonesië, 
Azië, Afrika en Zuid Amerika zijn mogelijke vervolgstappen hetwelk de Stichting Ambieert. 

Het zelf ontworpen concept van ‘Business & Charity’ ligt ten grondslag aan de Peduli Anak Foundation. 
Het concept bestaat uit drie pijlers. De eerste pijler bestaat uit volledig verticaal geïntegreerde project-
terreinen waarbinnen volledige zorg aan een kind geboden kan worden (intake, opvang, scholing, 
recreatie, medische hulp, arbeidsbemiddeling, nazorg). Daarnaast voorziet het concept in de integratie 
van overheden, de academische wereld, bedrijven/instellingen en particulieren. Middels het overdragen 
van monetaire en non-monetaire middelen (bijvoorbeeld kennis) leveren zij een grote bijdrage. De derde 
pijler, welke binnen 5 jaar voet aan de grond dient te krijgen, bestaat uit het oprichten van eigen commer-
ciële activiteiten/productiefaciliteiten welke de stichting op termijn self-sustainable dienen te maken.  

Peduli Anak
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Every child deserves a happy life without poverty

Het uitdragen en natstreven van de visie van de Stichting is van essentieel 
belang. Hij impliceert niet enkel het doel, doch  geeft tevens impliciet aan 
dat de wereld nog vele tekortkomingen kent. 
Tezamen met al onze sponsoren, vrijwilligers, werknemers en U willen 
wij werken aan de verwezenlijking van onze idealen. Er is echter nog een 
lange weg te gaan.

“Our vision is to give every child in the world the 
opportunity towards a happy and healthy life without 
poverty, exploitation and violence”

Zoals gezegd, zijn het tegengaan van armoede, kindermisbruik en uitbuiting in combinatie met de 
verbetering van lokale leefomstandigheden, belangrijke doelstellingen van de Peduli Anak Foundation. 
Deze doelstellingen zijn geheel in lijn met de Millenniumdoelstellingen zoals in 2000 opgesteld door 189 
landen wereldwijd. Onder andere door middel van het bouwen en managen van opvanghuizen, medische 
faciliteiten en scholen tracht de Stichting haar doelstellingen te verwezenlijken. 
De samenwerking met en het stimuleren van lokale arbeidskrachten is van groot belang; dit komt niet 
enkel ten goede aan de werkgelegenheid, doch zal ook leiden tot een betere integratie van de Stichting 
in de lokale samenleving. Naast de primaire werkzaamheden wordt gekeken naar mogelijkheden om de 
lokale bevolking te steunen in haar strijd tegen (structurele) armoede. Het verscha�en van microkredie-
ten, teneinde de werkloosheid tegen te gaan en welvaart toe te laten nemen, de ondersteuning van arme 
gezinnen en het bouwen van een algemeen ziekenhuis voor de minderbedeelden, zijn enige activiteiten 
welke de Stichting nader aan het onderzoeken is. 

Visie en Doelstellingen

Jaarverslag 2006
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Een duidelijke en �exibele organisatiestructuur dient niet enkel als 
ruggengraat voor het intern functioneren van de organisatie. Zij komt 
tevens de transparantie, �exibiliteit, overzichtelijkheid en slagvaardigheid 
ten goede. 
Korte communicatielijnen zijn voor donoren van essentieel belang. Wij 
willen hen dan ook zo direct mogelijk bij onze werkzaamheden betrekken 
zodat ze kunnen voelen en zien wat wij als Stichting werkelijk doen.

De Stichting is in januari 2006 opgericht in Nederland. In februari 2006 is de Indonesische zusterstichting 
Yayasan Peduli Anak opgericht om de lokale activiteiten in Indonesië te coördineren. De Yayasan (‘Yayasan’ 
is Indonesisch voor ‘stichting’) is verantwoordelijk voor de operationele activiteiten in Indonesië terwijl de 
fondswerving, marketing en strategie worden verzorgd door de Stichting Peduli Anak. 
Beider Stichtingen hebben een eigen Raad van Bestuur (‘Executieve Board’) welke verantwoording draagt 
voor de activiteiten van de door haar bestuurde rechtspersoon. Het onderstaande schema geeft duidelijk 
weer welke functies er worden onderscheiden bij volledige utilisatie van zowel de Peduli Anak Founda-
tion, Yayasan Peduli Anak  als van Project Lombok.

Organisatiestructuur
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Every child deserves a happy life without poverty

Het bestuur van de Stichting werkt geheel op vrijwilligersbasis en 
ontvangt geen �nanciële compensatie voor haar werkzaamheden. 
De Peduli Anak Foundation wil hiermee in beginsel een statement afgeven. 
Hoge beloningen voor bestuurders van ontwikkelingsorganisaties vinden 
wij moreel niet aanvaardbaar. Als men kijkt wat er met deze gelden voor 
een hulp geboden zou kunnen worden aan de meest kansarmen op onze 
planeet, dan is het tijd voor een moment van bezinning.

Het bestuur van de Stichting Peduli Anak bestaat op 31 december 2006 uit:

Chaïm Fetter Voorzitter
Chaïm (1981) komt uit een nest waar bijna iedereen in de zorg of hulpverlening actief is. Als vreemde 
vogel vloog Chaïm een tijdje de andere kant op en ging als zelfstandige ondernemer aan de slag. Door 
zijn enorme inzet en ondernemersdrang werd hij al voor zijn twintigste levensjaar eigenaar van een drietal 
goedlopende ICT bedrijven. Ondanks zijn �nanciële voorspoed miste hij iets in zijn leven. Zijn interesse 
in mensen, verschillende culturen en ontwikkelingslanden bracht hem diverse malen naar Zuidoost Azië. 
Hij bezocht vele landen en legde waardevolle contacten. Uiteindelijk raakte hij betrokken bij het lot van 
de vele kansarme straatkinderen en besloot hij zijn luxe en succesvolle leven als ondernemer te verruilen 
voor ontwikkelingswerk. Chaïm woont heden ten dage permanent in Indonesië om hier de belangen van 
de Stichting te behartigen en het beleid concreet vorm te geven. Hiermee was de cirkel rond en kwam hij 
uiteindelijk terug in de sector waar vele van zijn familieleden hem voor gingen: de hulpverlenende sector.

mr. Bjørn Dudok van Heel MBA
Bjørn (1978) is afkomstig uit een ondernemersfamilie. Reeds vele familieleden gaan hem al meer dan 150 
jaar voor als ondernemers. Hij draagt zorg voor de integere en maatschappelijk verantwoorde vertegen-
woordiging, opbouw, groei en continuïteit van de Peduli Anak Foundation. Het ontwikkelen en sturen van 
de langetermijnstrategie, de coördinatie en implementatie van e�ciënte/e�ectieve organisatiestructuren, 
de ontwikkeling van commerciële bedrijfsactiviteiten en het (toekomstig) verstrekken van microkredieten 
beslaan zijn werkterrein. Begin 2006 heeft hij het concept van ‘Business & Charity’ ontwikkeld en geïm-
plementeerd. Heden ten dage is hij werkzaam als bankier. Hiervoor dreef zijn ondernemersbloed hem 
richting de ‘Rotterdam School of Management - Erasmus Universiteit’ om een MBA graad te behalen; dit 
na zijn studie Rechten (focus op vennootschapsrecht) succesvol te hebben voltooid. Voor zijn studies 
had Bjørn er reeds een pionierservaring als ondernemer en als beroepsmilitair opzitten. Vooral na een 6 
maanden durende uitzending naar Voormalig Joegoslavië (1997) en een aantal reizen over de wereld, was 
het voor hem duidelijk dat je in je leven iets terug moet doen voor mensen waarvoor welvaart slecht een 
abstract begrip is.  De combinatie van ‘Business & Charity’ wordt in zijn optiek de trend binnen de 21ste

eeuw. ‘Ethisch en maatschappelijk verantwoord ondernemen’ ziet hij als een ‘tool’ om mens en natuur te 
beschermen tegen uitbuiting en uitroeiing. 

drs. Linda Koeman Secretaris
Linda (1976) is verantwoordelijk voor een duidelijke communicatie binnen de Stichting. Zij is tevens 
betrokken bij fondswerving en subsidieaanvragen. Op dit moment is zij werkzaam als statistisch onder-
zoeker bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hiervoor heeft zij gewerkt bij o.a. het Ministerie van 
Economische Zaken en Maatwerk Amsterdam. Ook heeft zij veel gereisd in Zuidoost Azië.

Bestuur
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Evert Makkinga Penningmeester
Evert (1953) zorgt voor de �nanciële administratie van de Stichting. Als ondernemer is hij reeds geruime 
tijd eigenaar van een goedlopend administratiekantoor te Rosmalen. Zijn kantoor heeft een intensief 
samenwerkingsverband met BDO Accountants en Adviseurs. Evert vindt het erg belangrijk om op het 
gebied van ontwikkelingswerk ook zijn ‘steentje bij te dragen’. 

Agus Mulyono 
Agus (1976) is afkomstig uit Indonesië. Hij werkt fulltime voor de Stichting en heeft de verantwoordelijk-
heid op zich genomen om zorg te dragen voor de realisatie van diverse (tevens toekomstige) projectter-
reinen in Indonesië. Hij stuurt de grote teams van lokale werknemers aan en voert intensieve onderhan-
delingen met overheden om vergunningen en/of eigendomscerti�caten tijdig in handen te krijgen. Deze 
bestuurs/managementfunctie is Agus op het lijf geschreven. Ook hij heeft een ondernemersachtergrond. 
Voordat hij tot het bestuur van de Stichting toetrad was hij eigenaar van een van de eerste ICT bedrijven 
op het eiland Lombok en werkte hij als ICT specialist in Jakarta. Echter, hij wilde meer voor de mensheid 
betekenen dan dat hij op dat moment deed. Dit heeft hem ertoe doen besluiten om zich fulltime op het 
ontwikkelingswerk van de Stichting te ‘storten’.

Verantwoording

Wij trachten als bestuur een duidelijke en gedetailleerde verantwoording 
af te leggen met betrekking tot de ontvangen gelden en activiteiten 
hetwelk de Stichting gedurende 2006 heeft ontplooit. Het inzicht dat een 
ieder via onze website (www.pedulianak.com) kan verkrijgen middels het 
raadplegen van tussentijdse rapportages en operationele plannen moet 
de transparantie tevens ten goede komen. 

Het bestuur van de Stichting stelt elk jaar een operatio-
neel plan op voor diverse geogra�sche gebieden. Hierin 
staat beschreven hoe de Stichting de verschillende pro-
jecten wil realiseren. Het operationeel plan dient als een 
handleiding voor alle medewerkers en als een vorm van 
verantwoording tegenover derden. 

In 2006 is er een operationeel plan opgesteld voor Project 
Lombok, Indonesië. >

Peduli Anak Foundation

Indonesië  2006 -2007 

OPERATIONEEL PLAN
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De indeling van het bestuursverslag is gebaseerd op de interactie van 
de Stichting met diverse stakeholders. De projecten worden besproken, 
alsmede een terugblik over 2006 en de vooruitzichten voor 2007. 

Het jaar 2006 stond in het teken van pionieren en groei. 
Alles was nieuw voor ons; van het oprichten van de Ne-
derlandse stichting tot en met de coördinatie van lokale 
operationele activiteiten in Indonesië. Vanaf de start in 
januari tot en met de afsluiting van het eerste jaar op 31
december, is er veel gebeurd. 
De Stichting is niet enkel gegroeid qua personeels-
bezetting, doch ook op professioneel vlak. 
Uitbreiding van de projecten, intensivering/expansie 
van de geboden zorg en de ontwikkeling en implemen-
tatie van een nieuwe organisatiestructuur/strategie 
hebben bijgedragen aan een goed resultaat: tiental-
len voormalig straatkinderen hebben op dit ogenblik 
een nieuw thuis gevonden binnen onze projecten. Zij 
worden niet enkel opgevangen, doch ontvangen tevens 
structureel onderwijs en medische zorg. Daarnaast 
bieden wij de opgevangen kinderen diverse moge-
lijkheden om zich cultureel en maatschappelijk te 
ontplooien. 
Op termijn moet onze aanpak leiden tot reductie van 
structurele armoede, werkloosheid, uitbuiting, misbruik 
en exploitatie. Echter, we kunnen heden ten dage reeds 
zeggen dat we gedurende 2006 een grote stap in de 
goede richting hebben gezet. 

Inleiding Bestuursverslag
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In januari 2006 is de Stichting gestart met het opvangen van een kleine 
groep straatkinderen in twee zogenaamde ‘First Aid Shelters’. 
Deze tijdelijke shelters zijn inmiddels verruild voor een compleet nieuw 
projectterrein met plaats voor bijna 150 voormalig straatkinderen en 
50 personeelsleden en vrijwilligers.

Tijdens het onderzoek ‘The Research Study of Street Children on Lombok’, uitgevoerd in januari 2006, con-
stateerde onderzoekers van de Peduli Anak Foundation dat tientallen kinderen in zeer slechte omstandig-
heden op de straten van Lombok leefden. De kinderen leefden veelal 24 uur per dag onder erbarmelijke 
omstandigheden op straat. Ouderlijke zorg ontbrak in negen van de 10 gevallen. Directe medische hulp en 
opvang waren noodzakelijk. De Stichting besloot, nog voordat het nieuwe projectterrein (Project Lombok, 
Indonesië) was gerealiseerd, hen direct van staat te halen en de noodzakelijke hulp te bieden. Speciaal 
voor deze groep van bijna 30 kinderen heeft de Stichting de twee noodopvanghuizen gerealiseerd. Dit was 
tevens het eerste volwaardige (pilot) project van de Stichting.

First Aid Shelters
De ‘First Aid Shelters’ paste helemaal binnen ons concept.  Er werd voor professionele opvang, medische 
zorg en scholing gezorgd totdat een nieuw permanent projectterrein (Project Lombok, Indonesië) klaar 
zou zijn. Het team van lokale werknemers werd aangevuld met vrijwilligers uit Europa en er ontstond een 
e�ectieve synergie. Op 31 december 2007 werden reeds 27 kinderen opgevangen in de First Aid Shelters. 
De ervaring met de noodopvanghuizen heeft de Stichting een beter inzicht gegeven in de e�ectiefste/
e�ciëntste wijze van aanpak. 

Peduli Anak en Projecten

Jaarverslag 2006
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Nieuwe Projectterrein

Het nieuwe permanente project te Lombok 
is geheel in lijn met de strategische doel-
stellingen van de Peduli Anak Foundation. 
Dit projectterrein is een voorbeeld van vol-
ledige verticale integratie van faciliteiten en 
activiteiten. 
Bij volledige utilisatie is er ruimte voor 
opname, opvoeding, scholing, recreatie en 
herintegratie van 144 voormalig straatkinde-
ren. Ongeveer 50 (lokale) personeelsleden 
zullen het project bij volledige utilisatie tot 
hun werkterrein gaan rekenen. 
Het complete project bestaat uit drie opvang-
huizen, een speciale school voor primair 
onderwijs, een vakschool. een personeels-
verblijf (inclusief kantoor), een medische 
faciliteit, een keukenfaciliteit, twee water-
torens, twee waterputten, een generatorhuis, 
een aula, een sportveld, een opvangloods 
voor hulpgoederen, een zwembad, een 
manege/kinderboerderij en een hout c.q. 
timmerwerkplaats.

Het eerste opvanghuis zal plaats gaan bieden aan de kinderen hetwelk uit de voormalige First Aid Shelters 
afkomstig zijn. Zij zijn allen tussen de 6 en 12 jaar oud. Het tweede opvanghuis gaat plaats bieden aan 
voormalige straatkinderen welke tussen de 12 en 16 jaar oud zijn. Hebben de kinderen de leeftijd van 16 
jaar bereikt, dan zal een doorstroom naar het derde opvanghuis, indien noodzakelijk, mogelijk worden 
gemaakt. Binnen dit laatste huis zal de nadruk liggen op herintegratie in de ‘normale’ maatschappij. Het 
leren van een vak en/of het bespreken van de mogelijkheden tot het volgen van een vervolgstudie zijn 
enige hoofdaspecten waarop de nadruk gelegd zal worden. Op de leeftijd van 18 jaar zal de focus op 
herintegratie komen te liggen. Uiteraard blijft de Stichting de jongvolwassene nog enige jaren monitoren 
dan wel begeleiden indien dit noodzakelijk is. Voor advies kunnen zij dan ook altijd bij een van onze staf-
medewerkers terecht. 

Gedurende 2006 is er een begin gemaakt met de realisatie van Project Lombok. Waar eerst enkel rijstvelden
te zien waren, zag men tegen het einde van het jaar het eerste opvanghuis, een kantoor, de medische 
faciliteit, de fundamenten van de eerste school, enkele bijgebouwen en een grote groene watertoren 
verschijnen. Naast de First Aid Shelters en het nieuwe Project Lombok, heeft de Stichting in de loop van het 
jaar uitgebreid onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om, buiten de opgevangen kinderen, on-site zorg 
te bieden aan grote groepen (straat)kinderen die in het zogenaamde ‘grijze gebied’ vallen. 
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De Stichting tracht haar werk onder de aandacht van mensen te brengen middels 
diverse communicatiemiddelen. 

In 2006 lag de aandacht veelal op het onder de aandacht brengen van de Stichting en haar werkzaamhe-
den dan wel doelstellingen. Verder is er een begin gemaakt met het structureel werven van gelden door 
middel van de introductie van het ‘Peduli Anak Child Support Plan’ en het ‘uitrollen’ van diverse lobby’s.

Communicatie
Bij de start in januari 2006 werd de Stichting middels een informatieve website en mond-tot-mond 
reclame onder de aandacht gebracht van het (grote)publiek. Deze wijze van benaderen had tot gevolg 
dat de doelstellingen van de stichting zich snel verspreidde binnen Nederland. Aangezien de stichting de 
problematiek onder een breder internationaal publiek onder de aandacht wilde brengen, is zij in de loop 
van 2006 overgestapt op een pro actieve wijze van communiceren. Door middel van een gedetailleerde 
brochure, voorlichtingen op scholen, maandelijkse nieuwsbrieven, een uur durende televisie-uitzending 
op Nederland 3, diverse publicaties en het verder ontwikkelen van een internationale lobby, heeft de 
Stichting vele mensen weten te bereiken. Enkel de televisie-uitzending op Nederland 3 heeft in septem-
ber 2006 bijna een half miljoen kijkers getrokken. 

Peduli Anak Child Support Plan
Ter dekking van een deel van de operationele kosten heeft de stichting in 2006 het Child Support Plan in 
het leven geroepen. De stichting tracht middels dit plan voor elk kind een �nanciële adoptieouder vinden 
die periodiek een vast bedrag bijdraagt. Van deze bijdrage van € 48 per maand kunnen alle onkosten voor 
zorg en scholing betaald kunnen worden. Mocht dit bedrag niet voor een potentiële adoptieouder op te 
brengen zijn, dan is groepsadoptie tevens een mogelijkheid: twee of meerdere ouders kunnen op deze 
wijze één kind �nancieel adopteren. De �nanciële adoptieouder krijgt jaarlijks een recente foto van het 
kind en een uitgebreid verslag van de vorderingen. Ook kan de adoptieouder het kind rechtstreeks een 
brief schrijven en vice versa. Via een persoonlijke inlogcode kan er op ieder moment van de dag, via de 
website van de Stichting, gekeken worden naar de rapportages en foto’s en van het kind. Dat de invoering 
van het Child Support Plan een succes was bleek al snel. Op 31 december 2007 waren 27 van de 27 kinde-
ren �nancieel geadopteerd. 

Verantwoording
Middels nieuwsbrieven, directe communicatie, bezichtigingen en fotoreportages heeft de stichting 
getracht een zo transparant mogelijke verantwoording af te leggen aan alle donoren en leden. Naast deze 
wijze van communiceren gebruikt de stichting haar website steeds meer als communicatiemiddel en 
informatieplatform. 

Peduli Anak en Particulieren
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In de loop van 2006 heeft de stichting het bedrijfsleven en diverse 
instellingen actief benaderd. Het verwerven van fondsen en goederen in 
combinatie met het verkrijgen/overdragen van advies/kennis waren de 
belangrijkste beweegredenen om de stichting binnen het bedrijfsleven te 
introduceren.  

Communicatie
De interesse vanuit het bedrijfsleven was gewekt na de eerste televisie-uitzending in September 2006. 
Diverse ondernemingen hebben de stichting benaderd om te kijken of zij een steentje konden bijdragen. 
Naar aanleiding van deze belangstelling heeft de stichting de diverse bedrijven uitgebreid voorzien van 
informatie en promotiemateriaal. De meeste geïnteresseerde bedrijven kunnen tot het midden en klein-
bedrijf gerekend worden. Het was veelal de directeur-grootaandeelhouder welke het initiatief nam tot 
bijdrage. Bijdrages werden geleverd in de vorm van goederen en/of �nanciële donaties. 

Turing Foundation
In december 2006 kreeg de stichting van de Turing Foundation (www.turingfoundation.org) een gehele 
school ter waarde van € 25.000 gedoneerd. Pieter Geleen is de oprichter van de Turing Foundation. Hij was 
als mede-oprichter van Tom Tom (www.tomtom.nl) betrokken bij de beursgang van dit bedrijf. De archi-
tect van de Stichting heeft het bouwproces van de nieuwe school direct, tezamen met de bouwopzichter, 
in gang gezet en eind 2006 was de bouw van de school in volle gang. De Stichting heeft ervoor gekozen 
om zelf als aannemer op te treden. Dit levert niet enkel een kostenbesparing van bijna 100% op, doch 
zorg ook voor een directe controle en betere invloed op de werkomstandigheden van het ingehuurde 
personeel. Het is de bedoeling om de bouw in maart 2007 afgerond te hebben zodat de opgevangen 
kinderen vanaf die tijd vanuit het nieuwe schoolgebouw onderricht (primair onderwijs) kunnen ontvan-
gen. Overigens is deze school één van de twee scholen welke de stichting op het nieuwe projectterrein 
wil realiseren. In 2007 zal tevens een vakschool in gebruik genomen gaan worden. Opgevangen kinderen 
en kinderen van omliggende dorpen/steden zullen hier een vak kunnen leren zodat zij op latere leeftijd in 
hun eigen levensonderhoud (en dat van hun familie) kunnen voorzien. 

Scholenactie
Rond kerst heeft de Nijmeegse Scholengemeenschap een grote kerstactie gehouden om de stichting te 
steunen. Met het inzamelen van lege �essen en het verkopen van kerstkaarten heeft de scholengemeen-
schap € 4.700 opgehaald. De Stichting Wilde Ganzen (www.wildeganzen.nl) heeft op haar beurt besloten 
om dit bedrag te verdubbelen. Het geld is direct gebruikt om de inrichting van de nieuwe opvanghuizen 
te bekostigen. De Stichting heeft door haar eigen timmerlieden, bedden, stoelen, kasten en tafels laten 
maken.

Peduli Anak en Bedrijven - Instellingen
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Gedurende 2006 zijn heeft de Stichting in Indonesië gewerkt met zowel 
lokale werknemers als met (Westerse) vrijwilligers.  

Vrijwilligers
Vier westerse vrijwilligers hebben in 2006 Project Lombok bezocht om hier voor minimaal 4 maanden te 
werken. Het samenwerken met de opgevangen kinderen en lokale arbeidskracht stond hierbij voorop. 
Voor de bouw van Project Lombok heeft de stichting geen vrijwilligers aangetrokken. Dit vanuit het oog-
punt dat Lombok een enorme werkloosheid kent en wij de lokale economie willen stimuleren middels het 
verscha�en van werkgelegenheid. 

Goodwill Ambassadeurs
Tevens is in december 2006 een begin gemaakt met de werving van Goodwill Ambassadeurs. Deze perso-
nen vormen het gezicht van de stichting en gaan haar missie en doelstellingen uitdragen onder een breed 
publiek. Voor deze functie is de stichting op zoek naar mensen met een groot (internationaal) netwerk en 
veel ervaring. Op 31 december 2006 had de Stichting één Goodwill Ambassadeur weten aan te trekken.

Werknemers
De Stichting heeft gedurende 2006 diverse lokale werknemers aangetrokken om de First Aid Shelters te 
bemannen, de kinderen te verzorgen en Project Lombok (deels) te realiseren. De lokale werknemers zijn in 
dienst getreden van de zusterstichting Yayasan Peduli Anak. Zij krijgen een marktconform salaris uitbe-
taald, hebben recht op de voldoende vakantiedagen en werken intensief samen met de vrijwilligers welke 
het project bezoeken. Het overdragen van kennis en kunde staat hierbij centraal.

Peduli Anak & Vrijwilligers - Werknemers
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In 2006 is er veel gebeurd. Van de start in januari tot de afsluiting van 
het boekjaar op 31 december hebben alle vrijwilligers en werknemers 
op hun tenen gelopen om de doelstellingen van de stichting te 
verwezenlijken. Hieronder volgt een chronologisch overzicht van enige 
hoogtepunten.

Januari
De Stichting startte deze maand met een onderzoek naar de problematiek rond straatkinderen op het 
eiland Lombok te Indonesië. Diverse lokale medewerkers en westerse vrijwilligers van de Peduli Anak 
Foundation gingen, tezamen met tien studenten van de universiteit van Mataram, op pad om ruim 300
straatkinderen (en soms hun familie) te interviewen. Het onderzoek gaf uiteindelijk de enorme omvang 
van de problematiek weer. 

Februari
In februari 2006 heeft de stichting naar aanleiding van de schrikbarende onderzoeksresultaten direct een 
noodvoorziening in het leven geroepen: twee First Aid Shelters. Binnen deze twee noodopvanghuizen 
werd direct hulp geboden aan de meest schrijnende gevallen. Ze kregen niet enkel medische hulp aange-
boden door medewerkers van de Stichting, doch veelal ook psychologische hulp. 

Maart
De sociale problematiek op het eiland Lombok is groot. Aangezien niet alle straatkinderen per direct van 
straat gehaald kunnen worden, heeft de stichting besloten om externe medische hulp en (3 keer per 
week) maaltijden aan te bieden aan de grote groepen straatkinderen die niet direct opgevangen kunnen 
worden. De maaltijden worden groot ingekocht en op straat door onze sociaal werkers gedistribueerd. 

April
In april heeft de Stichting Peduli Anak een lokale actie opgezet om de kinderen in het lokale overheidszie-
kenhuis op te vrolijken. Alle kinderen werden in de watten gelegd en kregen eindelijk de aandacht welke 
ze hard nodig hadden. De slaapzalen werden opgevrolijkt; zo werden er knu�el uitgedeeld en vrolijke 
muurstickers opgeplakt. Het was een actie om niet meer te vergeten. Behalve dat de kinderen erg ver-
heugd waren, bood de actie een goede mogelijkheid om de contacten met lokale artsen te intensiveren.

Mei
Deze maand werd de stichting geconfronteerd met een zwaar gehandicapt kind en een kind dat leed aan 
een ernstige vorm van leukemie. Direct werd er besloten om deze kinderen naar Surabaya te brengen om 
ze daar door bekwame artsen te laten opereren. 

Juni
Peduli Anak heeft besloten om een straatkindjesproject in de stad Surabaya te sponsoren middels het 
betalen van de jaarhuur voor een opvanghuis. Dagelijks vangt dit huis 200 straatkinderen op om ze 
vervolgens scholing, eten en de nodige zorg te bieden. Daarnaast heeft de Stichting  van de mogelijkheid 
gebruik gemaakt om de problematiek in Surabaya nader in kaart te brengen. De beruchte vuilnisbelt TPA 
Benowo werd bezocht en 65 kinderen, welke allen (soms onder dwang) moesten werken op de vuilnisbelt, 
werden geïnterviewd. Uiteindelijk is aan drie kinderen opvang en een opleiding aangeboden.

Terugblik 2006
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Juli
De stichting koopt bijna 15.000 m2 grond op het eiland Lombok. Dit met de intentie om er het eerste 
verticaal geïntegreerde projectterrein te bouwen. Het project zal onder andere bestaan uit drie opvang-
huizen, twee scholen, recreatievoorzieningen, een aula, een grote opslagloods, een medische faciliteit en 
een centrale kookfaciliteit. Kinderen zullen niet enkel worden opgevangen, doch er zal ook plaats zijn voor 
medische hulp, recreatie, scholing en arbeidsbemiddeling.

Augustus
De bouw van het projectterrein is in volle gang. Dankzij een gestructureerd plan en een degelijke aanpak 
ligt de stichting ruim op schema. De donoren waarderen de inzet en vinden het erg �jn om hun maande-
lijkse update te ontvangen. 

September
De start van Stichting is ruim een uur lang te bewonderen op de Nederlandse televisie. Omroep Llink 
wijdt er een gehele uitzending aan. Uiteindelijk resulteert dit in een directe sponsorbijdrage van € 20.000. 
Verder heeft NCDO deze maand besloten het tweede opvanghuis volledig te �nancieren. Extra opvang-
ruimte is hard nodig. De Stichting moest deze maand al noodgedwongen overgaan tot het openen van 
een tweede First Aid Shelter. 

Oktober
In oktober bleek dat een aantal kinderen uit arme gezinnen niet naar school gingen. Ze leefde nog net 
niet op straat, doch verder waren zij geheel verstoten van enig opvoeding dan wel onderwijs. Aangezien 
deze binnen de doelgroep vielen, besloot de Stichting schooluniformen en een degelijke opleiding voor 
ze te �nancieren. Ze gaan nog steeds met enorm veel plezier naar school! 

November
De stichting heeft door studenten van de Universiteit van Mataram een onderzoek laten uitvoeren naar 
weeskinderen. Veertig dorpen werden bezocht en vele gezinnen en kinderen weden geïnterviewd. 
Daarnaast kreeg de Peduli Anak Foundation een �jn bericht: de Turing Foundation was bereid € 25.000 te 
doneren ter �nanciering van een school op het nieuwe projectterrein te Lombok. 

December
Deze maand is er begonnen met de bouw een school voor kinderen met een zware leerachterstand. De 
school wordt gebouwd op het nieuwe projectterrein in Indonesië. Peduli Anak krijgt tevens erkenning 
van de Indonesische overheid. Op deze wijze zal de school in de loop van volgend jaar o�ciële diploma’s 
kunnen toekennen aan haar leerlingen. Daarnaast zal een deel van de salarissen van leerkrachten voor 
rekening komen van de overheid.

De bouw van Project Lombok zit in de lift. Een centrale keukenfaciliteit verreist uit het niets. Ook kreeg 
Peduli Anak steun toegezegd van het Van der Poel Sharity Fund. Zij waren bereid een tweede school (vak-
werkschool) ter waarde van € 33.000 te sponsoren. 

Jaarverslag 2006
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In 2007 staat er weer veel te gebeuren. De stichting zal, ter realisatie van 
haar doelstellingen, haar bedrijfsvoering professionaliseren. Dit komt niet 
enkel de geboden hulp ten goede, doch ook de structurele donaties door 
subsidieverlenende instellingen en bedrijven. 
Naast professionalisering zal 2007 gekenmerkt worden door de voltooiing 
van het nieuwe project te Lombok en de realisatie van een geheel nieuw 
eigen kinderziekenhuis in Indonesië.

Voltooiing Project Lombok
In 2007 zal het nieuwe projectterrein te Lombok volledig in gebruik genomen gaan worden. De Stichting 
heeft de intentie om eind februari haar deuren te openen voor de eerste groep (reeds opgevangen) voor-
malig straatkinderen. Tegen deze tijd moet het eerste opvanghuis geheel af zijn. Daarnaast zullen beide 
scholen tussen maart en mei 2007 hun deuren openen. Het personeelsverblijf, het kantoor, de medische 
faciliteit, de watertoren en de infrastructuur zullen tevens rond maart 2007 volledig af en operationeel 
zijn. De verwachtte opleverdatum voor het tweede en derde opvanghuis, de aula, de opslagloods, de 
manege/kinderboerderij, het zwembad zal tussen juni en september 2007 liggen. 

Interactieve Website
Gedurende 2007/2008 zal de website van de stichting worden omgevormd tot een internactief platform. 
Middels een persoonlijke inlognaam zal het de gebruiker mogelijk worden gemaakt om met andere leden, 
vrijwilligers of werknemers te communiceren. Daarnaast zal informatie over andere ontwikkelingsorgani-
saties worden gepubliceerd, zal er een internationaal forum voor ontwikkelingswerk worden ingesteld en 
zal het mogelijk worden om online te solliciteren en te zoeken naar een geschikte vacature binnen diverse 
ontwikkelingsorganisaties. Verder krijgt de gebruiker de mogelijkheid om zijn CV en/of persoonlijke ad-
vertentie te plaatsen. Middels het aantrekken van sponsoren vanuit het bedrijfsleven zal getracht worden 
om de kosten ter realisatie van het interactieve platform te dekken. 

Film
De Stichting wil in 2007 weer ruimschoots in de media verschijnen. Het is immers zaak om de vele sociale 
misstanden en achterstellingen in ontwikkelingslanden continue aan de kaak te stellen. Er zijn inmiddels 
een scriptschrijver en een regisseur aangetrokken om een professionele �lm over de Stichting, haar werk-
zaamheden en de sociale problematiek 
te maken. Het moet een �lm worden wel-
ke geschikt is om op internationale �lm-
festivals te worden gedraaid. Dit maakt 
het niet enkel mogelijk om de naam van 
de Stichting bij een breder publiek onder
de aandacht te brengen, doch creëert 
ook een degelijk fundament voor verdere 
fondswerving. De benodigde gelden 
om een dergelijke professionele �lm te 
maken, zullen worden geworven middels 
aanvragen bij diverse �lmfondsen. Via 
www.littletreasureso�ombok.com zijn de 
vorderingen te volgen.

Vooruitzichten 2007
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Oprichting Kinderziekenhuis
Op het nieuwe projectterrein te Lombok heeft de Stichting in 2006 reeds een professionele medische 
faciliteit gerealiseerd. Een tweetal lokale artsen, aangevuld met zusters en vrijwilligers, zullen hier medio 
maart 2007 de eerste medische hulp kunnen verrichten. Echter, deze faciliteit bestaat slechts uit een 
dusdanig kleine ruimte dat er slechts hulp geboden kan worden aan een aantal patiënten. Op het eiland 
Lombok is een grote behoefte aan grotere professionele medische voorzieningen. Meer dan de helft van 
de bevolking heeft wegens armoede geen toegang tot degelijke medische hulp. In de ogen van de Stich-
ting is dit een mensonwaardige situatie. Zij heeft daarom ook besloten om, naast de medische faciliteit 
op Project Lombok, een compleet ziekenhuis te bouwen op het eiland. Het ziekenhuis moet plaats gaan 
bieden aan grote aantallen zieke kinderen welke door gebrek aan �nanciële middelen normaliter niet 
geholpen zouden worden. 

Ter realisatie van dit grote project heeft de stichting  in 2006 reeds  contact gezocht met de Canadese 
non-pro�t organisatie MBA’s Without Borders (www.mbaswithoutborders.com). Na vruchtbare onder-
handelingen hebben zij besloten om de stichting te helpen middels het zenden van een hoog gekwa-
li�ceerde professional welke een compleet ondernemingsplan zal gaan schrijven voor het ziekenhuis. 
Gedurende 2007/2008 zullen het bedrijfsplan en de bijpassende strategische analyses voltooid zijn en 
kan, na inzameling van de benodigde fondsen, met de bouw worden begonnen. Ter bemanning van 
het ziekenhuis zal een beroep worden gedaan op lokale artsen/zusters, studenten welke studeren aan 
internationale medische faculteiten van gerenommeerde universiteiten, algemene vrijwilligers en gepen-
sioneerde (Westerse) artsen. 

Onderzoek Microkredietverlening
In samenwerking met diverse universiteiten, stichtingen en banken zal de Stichting Peduli Anak in 
2007/2008 doorgaan met uitgebreid onderzoek naar de mogelijkheden tot het verlenen van micro-
kredieten aan lokale (arme) ondernemers in Indonesië. Middels eigen onderzoek zal eerst gekeken wor-
den in hoeverre er behoefte bestaat aan het ontvangen van dergelijke kredieten. Daarnaast zal worden 
onderzocht wat voor een invloed een dergelijke kredietverlening op het dagelijks leven van de kleine 
ondernemer zal hebben en of het mogelijk is om de armoede en werkloosheid op deze wijze structureel 
te reduceren. 

Expansieonderzoek
Uitbreiding naar andere delen van Indonesië en overige ontwikkelingslanden is geheel in lijn met de 
lange-termijn-doelstellingen van de stichting. In 2007 zal de stichting dan ook doorgaan met het onder-
zoeken van expansiemogelijkheden. Er zal worden gekeken waar de hulp het hardst nodig is en of der-
gelijke gebieden geschikt zijn voor een project van de Peduli Anak Foundation. Het onderzoek welke in 
2007 wordt uitgevoerd zal zich vooral richten op de omgeving rond Yogya. Deze grote Indonesische stad 
kent vele sociale problemen, waaronder een groot straatkinderenprobleem. In 2006 zijn reeds intensieve 
contacten gelegd met lokale bestuurders, bewoners en overige hulporganisaties welke in het gebied 
actief zijn. Deze gegevens zullen, tezamen met eigen veldonderzoek, worden gebruikt om te kijken of 
en wanneer de stichting een nieuw project in dit gebied kan opzetten. Voordat het zover is zal eerst een 
fondswervingsactie op touw gezet worden om de benodigde gelden te verkrijgen. Deze fondsen zullen 
bestaan uit gelden om het project te bouwen en gelden om het project blijvend te �nancieren. 

Jaarverslag 2006

21

Every child deserves a happy life without poverty



De Stichting was op 31 december 2006 bijna een jaar oud. Gedurende het jaar 2006 is de focus verscho-
ven naar expansie, lange termijn strategieën en continuïteit. Gezien de grootte van de sociale problemen 
in ontwikkelingslanden in combinatie met de vele doelen welke de Stichting op termijn wil bereiken, was 
dit een noodzakelijke verschuiving. Echter, de concrete werkzaamheden (het opvangen, opvoeden en 
scholen van straatkinderen) zijn geen moment uit het oog verloren. De opvang is zelfs geïntensiveerd en 
hetgeen we aan de kinderen bieden uitgebreid.

Zoals elke jonge ontwikkelingsorganisatie zal beamen, bevindt de stichting zich nog volop in de leerfase. 
Elke stap is nieuw en alles wat tot nu toe gerealiseerd is, kan als een pionierservaring worden gezien. Dit is 
ook de reden dat de Peduli Anak Foundation veel aandacht besteedt aan het monitoren en bijsturen van 
de dagelijkse operationele processen. Op deze wijze optimaliseert zij langzaam maar zeker haar projecten 
met het uiteindelijke doel een perfecte verhouding tussen e�ciëntie en e�ectiviteit. Een goede samen-
werking met internationale universiteiten, het bedrijfsleven, vrijwilligers, donateurs en overige particulie-
ren vormt een degelijke basis voor de toekomst!

In 2006 is er met man en macht gewerkt aan het opzetten van de eerste projecten in Indonesië en de 
organisatie in Europa. De Stichting is dan ook een ieder die aan deze opbouw heeft gewerkt meer dan 
dankbaar voor hun geweldige inzet. Zonder onze vrijwilligers was het allemaal niet zo gemakkelijk verlo-
pen. In de loop van het komende jaar zal dan ook getracht worden om de vrijwilligers en donateurs nog 
dichter bij de werkzaamheden van de Stichting te betrekken door middel van het uitgeven van maande-
lijkse nieuwsbrieven. Uiteraard zal Peduli Anak ook weer actief op zoek gaan naar nieuwe leden.

Vrijwilligers, donateurs, werknemers en overige supporters… BEDANKT!!!

Nawoord

Dankbetuiging
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Jaarrekening 2006 in Euro (€)

Activa 31-12-2006

Overige vorderingen Te vorderen rente 437

437

Liquide middelen Postbank 1816 3.924

Postbank rentemeerrekening 1816 33.000

ABN-AMRO bestuurrekening 785

37.709

38.146

Passiva 31-12-2006

Eigen vermogen

Vrij besteedbaar vermogen Stichtingskapitaal -

Voor projecten 38.146

38.146

Activa
Onder ‘overige vorderingen’ vinden we de post ‘te vorderen rente’. In casu betreft het hier de rentevor-
dering welke de Stichting heeft op de Postbank uit hoofde van een Meerrenterekening. Deze rente is in 
januari 2007 op de rekening van de Stichting bijgeschreven, echter op 31 december 2006 betrof het nog 
een vordering. 

De post ‘liquide middelen’ bestaat uit de gelden welke op de kortlopende spaarrekening staan, tezamen 
met de gelden welke op Giro 1816 en de bestuursrekening stonden op 31 december 2006. 

Passiva
Het ‘vrij besteedbaar vermogen’ bestaat uit beschikbare gelden. Deze gelden zullen niet enkel worden 
gebruikt ter dekking van de (toekomstige)bouwkosten, doch ook worden aangewend om de operationele 
kosten te dekken. 

Balans per 31 December 2006

Toelichting op de Balans
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Staat van Baten 2006 in Euro (€)

Baten 2006

Baten uit eigen fondsenwerving Giften en donaties 220.721

220.721

Kosten eigen fondsenwerving Kosten betalingsverkeer 257

Uitvoeringskosten 752

1.009

Resultaat eigen fondsenwerving 219.712

Eigen vermogen Rente Postbank rentemeerrekening 1816 437

Rente ABN-AMRO bestuurrekening 45

482

Totaal beschikbaar voor doelstelling 220.194

Staat van Lasten 2006 in Euro (€)

Lasten 2006

Besteed aan doelstelling Verstrekte steun 182.048

182.048

af: totaal beschikbaar voor doelstelling 220.194

Saldo staat van baten en lasten 38.146

Saldo is gemuteerd via: Vrij besteedbaar vermogen 38.146

Toegevoegd aan vrij besteedbaar vermogen 38.146

Verloop vrij besteedbaar vermogen 
voor projecten Stand per 1 januari -

Toevoeging volgens de staat baten en lasten 38.146

Stand per 31 december 38.146

Staat van Baten en Lasten 2006
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Baten
De ‘baten uit eigen fondswerving’ werden in 2006 verkregen uit diverse bronnen. Ten eerste heeft de 
Stichting donaties verkregen van particuliere donateurs. Echter, het merendeel van de (structurele) dona-
ties is afkomstig vanuit het bedrijfsleven en andere stichtingen. Als laatste hebben scholen, verenigingen 
en instellingen tevens hun steentje bijgedragen en is er rente ter grootte van € 482 ontvangen. In totaal is 
er in 2006 een bedrag van € 220.721 gedoneerd aan de Stichting Peduli Anak.

De contributies aan het Child Support Plan in 2006 bedroegen € 8.568. Op 31 december 2006 waren 27 
van de 27 opgevangen kinderen �nancieel geadopteerd. 

Een bijzondere en substantiële bijdrage in 2006 was afkomstig van de Turing Foundation. Zij doneerde 
een complete school voor primair onderwijs ter waarde van € 22.500.

Onderstaand overzicht geeft in vogelvlucht de oorsprong van de diverse donaties in 2006 weer

Donateurs Donaties (Euro)

Giften particulieren, bedrijfsleven, instellingen, verenigingen en scholen € 187.663

Donatie Turing Foundation € 22.500

Contributie Child Support Plan € 8.568

Diversen € 850

Bijdrage Verzekering Medisch Hulp € 1.140

Totaal € 220.721

Lasten
De ‘kosten eigen fondswerving’ bedroegen € 1.009 en bestonden uit externe kosten voor betalingsverkeer, 
externe accountantskosten, kosten projectbegeleiding/fondswerving en reiskosten van enkele vrijwil-
ligers. Deze kosten bedroegen minder dan een half procent (0,46%) van de totale fondsen en liggen dan 
ook ruim onder de norm van 25% welke het Centraal Bureau Fondswerving (CBF) hanteert. Het reduceren 
en laag houden van de operationele kosten is een van de secundaire doelstellingen van de Stichting. 
Mede dankzij een overweldigende steun van het bedrijfsleven en particulieren is het voor de stichting 
mogelijk geweest om de kosten laag te houden. 

Besteed aan doelstelling
Gedurende 2006 is er door de Yayasan Peduli Anak in totaal € 182.048 besteed aan het exploiteren van de 
First Aid Shelters en aan de bouw van Project Lombok. € 41.285 is besteed aan operationele kosten, terwijl 
er € 140.763 werd geïnvesteerd in de bouw van Project Lombok. 

Toelichting op de Staat van Baten en Lasten

26



Algemeen 
Het �nancieel verslag is opgesteld conform de Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen. 
Deze Richtlijn is opgesteld door het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) om op uniforme wijze de 
ontvangsten en bestedingen van fondsenwervende instellingen zichtbaar te maken en is sinds 1999 
geïncorporeerd in de richtlijn “Fondsenwervende Instellingen”van de Raad voor de Jaarverslaggeving. 
Alle bedragen zijn vermeld in Euro’s. Voor zover hierna niet anders is vermeld, zijn de activa en de passiva 
opgenomen tegen nominale waarde. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waar ze betrek-
king op hebben.

Vorderingen
De vorderingen worden gewaardeerd op nominale waarde rekening houdend met mogelijke 
oninbaarheid.

Eigen vermogen
Het overschot of tekort over het boekjaar wordt toegevoegd dan wel onttrokken aan het eigen vermogen. 
De opbrengsten van het eigen vermogen, evenals het eigen vermogen zelf, worden aangewend ten 
behoeve van de projecten.

   
Baten uit eigen fondsenwerving
Onder baten uit eigen fondsenwerving worden verantwoord de in het boekjaar ontvangen gelden en 
waarden uit hoofde van de giften en donaties.

Kosten van eigen fondsenwerving
Hieronder vallen alle kosten die direct te maken hebben met de activiteiten behorend bij het werven van 
fondsen.

Bestedingen aan de doelstelling
Onder bestedingen aan de doelstelling worden o.a. verantwoord de uitkeringen en bijdragen, welke in 
het boekjaar zijn toegekend in het kader van hulp.

Toekenningen komen geheel ten laste van het boekjaar waarin de betaling is verricht.

Waarderingsgrondslagen

Jaarverslag 2006
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Every child deserves a happy life without poverty
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Yayasan Peduli Anak
Jalan Raya Desa Langko PO. Box 1100
Desa Langko- Kecamatan Lingsar
Kabupaten Lombok Barat
NTB Indonesia
Phone +62 (0)370 665 56 92



www.pedulianak.com

E-mail  contact@pedulianak.com  Website  www.pedulianak.com   Giro 1816 Postadres   Postbus 581, 5600 AN  Eindhoven,  Nederland




