DOEL STICHTING KINDEREN IN LEMBANG

BELEIDSPLAN STICHTING KINDEREN IN LEMBANG
Stichting kinderen in Lembang heeft tot doel om zoveel mogelijk kinderen in het Indonesische dorpje
Lembang een beter onderwijs te laten genieten waardoor de kans op een baan en dus een beter
bestaan wordt bevorderd.
Op dit moment steunen wij 4 basisscholen (ruim 1800 kinderen) met schoolspullen zoals schriften,
pennen, potloden etc. Ook hebben wij op alle 4 de scholen een volledig muzieklokaal ingericht en
sport attributen zoals voetballen, goaltjes, baskets met ballen, badminton rackets enz. beschikbaar
gesteld. Dit om het lesgeven en plezier op school te bevorderen.
Ook subsidiëren wij Engelse lessen waardoor de kinderen uit de hogere klassen een voorsprong
hebben in het beheersen van de Engelse taal wat hen ten goede komt op de middelbare school.
Deze middelbare school is door geldgebrek van de ouders (rond de 90% is werkloos) en de hoge
kosten (ruim €400,- per jaar) maar voor een klein deel weg gelegd. Stichting kinderen in Lembang
probeert zoveel mogelijk van deze kinderen te helpen bij de vervolg opleiding.
Dit doen wij door middel van het inzamelen van geld, hulp van bedrijven die sponseren en sinds
2012 1 op 1 hulp waarbij bedrijven of particulieren zelf een kindje kunnen sponsoren en hier ook
contact mee kunnen leggen en onderhouden.
Sinds het begin als particulier in 2008 en later als stichting in 2010 hebben wij als resultaat dat het
eerste (nagenoeg kansarme) meisje (nu 17 jaar) vanaf komend schooljaar op de universiteit van
Bandung gaat studeren voor internationale kok met als doel een baan in het hotel wezen ergens ter
wereld te vinden. Help ons dus ook om meer kinderen deze kans te geven en steun de kinderen in
lembang!!
Om deze doelen te bereiken zal de stichting proberen geld in te zamelen via bedrijven, particulieren
en sporten verenigingen. De gelden zullen na aftrek van de gebruikelijke kosten (bankkosten enz)
voor 100% geinvesteerd worden in het project. Op jaarbasis hoopt de stichting hiermee een bedrag
van maximaal €.10.000,= op te halen om de doelen mee te bereiken
De vrijwilligers van de stichting ontvangen geen vergoeding in geld voor de verrichte
werkzaamheden.

Jajasan ”anak di Lembang" are sponsoring Children, in order they can follow
basic education, to make their dreams possible and have a respectable life in
the future.
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