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Scholarship Special: de Jeugd heeft de Toekomst 
 

 

De ondersteuning van de toegankelijkheid van onderwijs is al vanaf het vroege begin van onze 
aanwezigheid in Indonesië een van de twee belangrijkste speerpunten. 

 
Het begon allemaal in 2001 met hele pragmatische support: het aanleg van een cementen 

schoolplein. Dit typeerde ook direct onze aanpak: samen doen! Wij zorgden voor de materialen 
en gezamenlijk met het onderwijzersteam én de kinderen hebben we het schoolplein veranderd 

van een stoffige ongelijke aarden ondergrond (zomers) of een blubberige vlakte 
(moessonseizoen) in een vlakke cementen vloer.  

In deze periode gebruikten we ons eigen geld voor de support maar toen we kort daarop in 
Yogyakarta het verzoek kregen om scholarships beschikbaar te stellen, wisten we dat er een 

stichting moest komen: Hollandse gezamenlijkheid ten behoeve van Indonesische 
gezamenlijkheid (en dat is nu precies waar het begrip Gotong Royong op slaat!!). 
 

Dat is dus meer dan 20 jaar geleden…. En nog steeds stellen we scholarships op Java en op 
Bali beschikbaar om de simpele reden dat het zo effectvol blijkt te zijn. We kunnen terugvallen 

op een zeer ervaren en toegewijde groep lokale vrijwilligers. Nog steeds zijn er mensen actief 
die aan de basis hebben gestaan van deze support: Ibu Murdijati Gardjito, Ibu Bambang 

Suhendro en Ibu Amaliah. Alle drie academisch geschoolde en succesvolle vrouwen met een 
hart van goud en een dadendrang die tot de verbeelding spreekt: nog steeds draait het project 

in Yogyakarta op Java op hun kracht.  
 

De support aan een tweetal kinderhuizen op Bali (ook al vanaf het begin van de Stichting) 
heeft zich in de loop der jaren óók geconcentreerd rond onderwijs: we betalen voor het 

kinderhuis in Singaraja sinds vele jaren een belangrijk deel van de kosten die aan onderwijs 
(lagere school en middelbare school) verbonden zijn en ook geven we al meer dan een 

decennium scholarships aan jongeren die aan het HBO en de Universiteit door kunnen leren. 
Jongeren die nu volwassen, afgestudeerd en succesvol zijn.  
Drie van hen hebben zelfs de mogelijkheid gekregen om een Master te doen, zij werken alle 

drie op niveau. Praktisch alle andere alumni hebben ook werk passend bij hun opleiding. Soms 
is moederschap een reden om (tijdelijk) niet te werken. Dit is geen culturele wet, er zijn in de 

groep alumni ook meerdere gehuwde vrouwen met één of twee kinderen die zijn blijven 
werken als verpleegkundige, (hoofd)onderwijzeres, hoofd administratie of dominee. Andere, 

nog niet gehuwde, jonge vrouwen werken o.a. als docente dans, 
operatiekamerverpleegkundige, apotheekmedewerker en voedingsdeskundige. 
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Het zijn veelal jonge meiden die van ons een scholarship hebben gekregen (90%) en van hen 

is er in al die jaren maar eentje onderweg afgehaakt. Ook van de knullen die we aannamen is 
er maar eentje voortijdig met zijn studie gestopt. De afgestudeerde mannen vonden werk 

binnen het onderwijs (docent), technische dienst en accountancy. Op dit moment studeren er 
nog twee jongens die het beiden zeer goed doen.                

 
Wij ondersteunen op dit moment 145 kinderen; verdeeld over 5 typen van onderwijs 

(basisschool, junior en senior highschool, vakonderwijs (MBO) en HBO/Universitair-onderwijs) 
en over 2 locaties (80 in Yogyakarta op Java en de rest in Singaraja op Bali waarvan 7 
studenten). We focussen ons meer en meer op de bovenbouw van het middelbaar onderwijs en 

dan met name op vakonderwijs. De leerplicht geldt tot en met de onderbouw (SMP (junior 
highschool) tot de leeftijd van 16 jaar). Aangezien het vervolgonderwijs minder door de staat 

wordt gesubsidieerd, vallen hier om financiële redenen kinderen af: hun ouders kunnen 
vervolgonderwijs niet betalen dus worden kinderen (geen perspectief op werk want geen vak 

geleerd) thuisgehouden.  
 

Voor die kinderen spannen we ons met name in en daarbij helpen jullie ons hopelijk 
ook dit schooljaar weer.  

 

Sponsorkeuze  

       
• Een vrije gift  

• Een scholarship verbonden aan een schooltype: 70 euro (lagere school), 140 euro 
(junior highschool), 220 euro (senior highschool/vakonderwijs) 

 
Je donatie is van harte welkom op NL74ABNA084.21.36.932 t.n.v. de Stichting Gotong 

Royong te Utrecht.  
 

Belastingen en notariële akte 

       
Wij hebben zoals jullie weten een ANBI-status (onder Belastingdienst ‘s-Hertogenbosch) 
waardoor je de gift kunt aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Dat geldt ook 

voor periodieke giften/schenkingen per notariële akte. 

 

        
  Made Suprato (MBO Apotheek)       Wayhuni c.s.(HBO Verpleging)           Luh Merta (MBO Verzorging) 


