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1. Voorwoord 
 
Beste lezer, 
 
Semangat betekent innerlijke kracht, positieve energie. Een kracht en energie die u 
ons ieder jaar weer geeft door uw enthousiaste reacties, uw financiële bijdrage en/of 
spontane verslagen van uw eigen bezoek aan onze projecten. Voor ons een extra 
motivatie om op de ingeslagen weg door te gaan. 
In dit jaarverslag blikt Stichting Semangat terug op 2010 en kijken we ook vooruit 
naar de toekomst. 
Natuurlijk doen wij ook verslag van onze projecten en geven we u inzicht in de 
organisatie van Semangat en de financiële resultaten. Verder besteden we aandacht 
aan fondsenwerving, maatschappelijke bewustwording en promotie.. 
 
Dankzij onze donateurs, de hulp van de communiegroep en de sponsoring van 
bedrijven kijken wij terug op een succesvol 2010 en hebben wij alle vertrouwen in de 
toekomst. 
Wij wensen u veel leesplezier, 
 
Namens het bestuur van Stichting Semangat, 
Herm Pennings, 
Voorzitter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto-impressie van het wonen en werken in het dorp Kalibaru 
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2. Bestuur en organisatie 
 
2.1 Bestuur 
 
2.1.1 Samenstelling Bestuur 
In 2010 bestaat het bestuur uit: 
Herm Pennings, voorzitter 
Lea Pennings-Haenen, secretaris/penningmeester 
Ank van Lier, bestuurslid 
Hans Teeuwen, bestuurslid 
 
2.1.2 Werkwijze van het bestuur 
Het bestuur is in 2010 4 maal bij elkaar gekomen. Belangrijkste onderwerpen: 
- Jaarverslag 2009 en begroting 2010 
- Bewaken begroting en voortgang 
- Status en voortgang fondsenwerving 
- Start voorbereiding Pasar Indonesia 2011 
- Promoten van Semangat 
- Terugkoppeling bezoek aan projecten 
Van iedere bijeenkomst wordt een verslag gemaakt en na de eerste helft van het jaar 
wordt een tussentijds financieel verslag opgesteld. 
 
2.1.3 Kostenbeheersing 
Semangat is uiterst alert op kostenbeheersing. Gewerkt wordt vanaf ‘de keukentafel’. 
Hierdoor hebben we bijna geen indirecte kosten. De indirecte kosten bestaan uit 
promotie- en bankkosten, inschrijving KvK en het domein voor de website.  
 
2.1.4 Honorering 
Statutair is bepaald dat het Bestuur geen bezoldiging ontvangt. Het bezoek van de 
bestuursleden aan onze projecten in Indonesië vindt geheel op kosten eigen kosten 
plaats.  
 
 
2.2 Organisatie 
 
Vestigingsgegevens   Stichting Semangat 
      Sevenumseweg 5 
      5993 NZ Maasbree 
 
Registratie     Kamer van Koophandel, Venlo nr. 14100863    

     Belastingdienst, ANBI vrijstelling nr. 57085 
 
 
 

Bankgegevens    Bank: SNS Regiobank, Maasbree 
      Naam: Stichting Semangat 
      Rekeningnummer: 98.38.63.903 
 
Website     www. semangat.nl 
Email       info@semagat.nl 
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3. Het jaar in het kort 
 
De eerste kwartaal zijn we gestart met het schrijven van het jaarverslag 2009.  
Begin maart hebben we samen met het bestuur van Kita Juga een 
kennismakingsgesprek gehad met wethouder Raf Janssen, de wethouder van de 
gemeente Peel & Maas die ontwikkelingwerk in zijn portefeuille heeft. 
Begin 2e kwartaal is het jaarverslag 2009 goedgekeurd in een bestuursvergadering 
en gepubliceerd. Het tweede kwartaal stond , evenals voorgaande jaren, in het teken 
van promotionele activiteiten en, daarvan afgeleid, fondsenwerving. Het 3e 
wereldproject van  de communiegroep in Maasbree en het Oce Summer Event 
hebben een bijdrage geleverd aan uitbreiding van de (regionale) bekendheid.  
In het 3e kwartaal hebben Herm en Lea Pennings, tijdens hun vakantie in Indonesië, 
wederom de projecten in Kalibaru bezocht en gecontroleerd of alles volgens afspraak 
verloopt.  
Het laatste kwartaal zijn we, samen met Stichting Kita Juga, gestart met de 
organisatie van de Pasar Indonesia 2011. 
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4. Onze projecten 
 
De doelstelling van Semangat bevat 4 belangrijke speerpunten: educatie, 
ouderenzorg, medische zorg en het verbeteren van de leefomstandigheden. 
Er bestaat geen lange termijn plan voor in de toekomst op te starten projecten. Alle 
aanvragen die door onze contactpersoon worden ingediend worden individueel 
beoordeeld op de volgende criteria: 
- het project moet voldoen aan de doelstelling van Semangat 
- Het benodigde budget voor het project moet realistisch zijn  
- het beschikbaar zijn van voldoende financiële middelen 
Voor de projecten die gestart zijn, zijn voldoende financiële reserves aanwezig. 
Minimaal 1 keer per jaar brengen Herm en Lea Pennings een bezoek aan Indonesië 
en controleren de actuele en afgeronde projecten. Tussentijdse informatie, stand van 
zaken etc. ontvangen we via email of telefonisch. 
Voor de projecten medische zorg en kopieerapparaat zijn geen verzoeken tot een 
financiële bijdrage ontvangen en komen verder ook niet in dit jaarverslag terug. De 
gereserveerde bedragen blijven wel voor de projecten staan (zie financieel 
jaarverslag). 
 
4.1 Educatie 
 
4.1.1 Studieprojecten 
Ibnu en Puspa zijn beiden bezig aan hun 4e studiejaar aan de 
universiteit in Jember. Ze zijn beiden nog steeds erg 
gemotiveerd en de resultaten blijven goed. Ibnu is met de 
school op stage geweest in Jakarta. In 2011 gaat hij ook 
praktijkervaring opdoen. Ook voor Puspa breekt volgende jaar 
de stageperiode aan. 
Dennie volgt nog steeds een (deeltijd)studie Nederlands aan het 
Erasmushuis te Jakarta. In 2010 heeft hij 2 semesters gevolgd 
en de aanvullende training: grammatica/zakelijk Nederlands.  
Sinds november hebben we ook de 15-jarige Dedi Irawan 
opgenomen in ons studieproject. Dedi gaat nu voor het 2e jaar 
naar de SMP. Die school duurt 3 jaar, daarna wil hij naar de 
SMA die ook 3 jaar duurt. De kosten per schooljaar zijn 
ongeveer 250 euro. 
Tijdens hun bezoek hebben Herm en Lea ook gesproken met 
Heny, een jonge dame van 18 jaar.  Zij wil volgend jaar gaan 
studeren aan de universiteit van Jember en Semangat gaat 
haar daarbij financieel ondersteunen.  
.  
4.1.2 Muziekproject 
Het muziekproject is onderverdeeld in muziekles en de 
aanschaf van de benodigde instrumenten. 
In het muziekproject zijn 6 kinderen opgenomen die wekelijks 
muziekles krijgen. Hiervoor is door Semangat een leraar 
ingehuurd. De kinderen krijgen gemiddeld 2 uur les per week. 
De helft van de tijd wordt gebruikt voor het goed leren bespelen 
van een muziekinstrument en in de andere helft van de tijd leren 
de kinderen om ook samen te spelen. Helaas is Samsul gestopt 
met het musiceren.  
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Tijdens ons bezoek hebben we dit doorgesproken en is Anis, 
een 7-jarig meisje, aan de groep toegevoegd. 
Dit jaar was een beperkt aantal instrumenten versleten door 
het vele gebruik: we 2 angklungs vervangen. 
 
4.2 Ouderenzorg 
 
In mei 2010 is opa Rika, een van onze “adoptie”-ouderen, 
overleden. 
Oma Rika en opa Matlani zijn gelukkig nog steeds goed 
gezond. 
Onze contactpersoon, mevrouw Harnik, had, voorafgaand 
aan het bezoek van Herm en Lea, enkele ouderen 
uitgezocht die mogelijk in aanmerking kwamen voor onze 
hulp. Tijdens hun bezoek is besloten dat we Misri en Sutiani 
in de toekomst gaan ondersteunen. Misri is 82 jaar, weduwe, 
ziet slecht en is aan een kant doof. Haar dochter Sutiani is 
60 jaar. Beide dames wonen in Puker, een klein 
vissersdorpje 50 kilometer van Kalibaru.  
Semangat er voor dat deze 4 ouderen, die geen inkomen 
hebben en geen directe familie die hen kan ondersteunen, 
voldoende geld hebben voor de eerste levensbehoeften: 
eten en drinken.  
 
 
4.3 Verbeteren leefomstandigheden 
 
4.3.1 Koming 
Dit project bestaat uit 2 delen: medische zorg en het 
verbeteren van leefomstandigheden. Voor de leesbaarheid 
van het verslag hebben we beide onderdelen onder dit 
hoofdstuk opgenomen. 
Koming is een 26-jarige Balinese vrouw. Ze is getrouwd met 
Fuji, een 36-jarige man die uit Jember (Oost-Java) komt. 
Sinds 30 juli jl. zijn Koming en Fuji de troste ouders 
van een zoon: Farel. Omdat Koming al eerder een keer een 
miskraam en een keer 
een dood geboren kindje heeft gehad, moest ze in het 
ziekenhuis bevallen; 3 miljoen Rupiah (250 Euro). Het 
gevolg is dat ze hiervoor geld moesten lenen en heel erg 
lang over de terugbetaling van de lening zouden doen. Wij 
hebben de kosten van de bevalling overgenomen. Koming 
kan geen borstvoeding geven en moet dus melk kopen.  
Ook voor gezonde voeding zijn onvoldoende financiële 
middelen. Zij ontvangt van ons een bijdrage in de kosten van 
de voeding. 
 
4.3.2 Weeskinderen 
Ook dit jaar hebben Herm en Lea tijdens hun jaarlijkse 
bezoek voor enkele kinderen kleding en speelgoed gekocht. 
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5. Fondsenwerving, maatschappelijke bewustwording en promotie. 
 
5.1 Fondsenwerving 
Voor het merendeel van onze projecten hebben we vaste donateurs gekoppeld aan 
een “eigen” project. Dit zorgt voor een grote betrokkenheid van de donateurs: het is 
“hun” project waar Semangat als tussenpersoon fungeert in de uitvoering en 
bewaking. Projecten met vaste donateurs zijn onze studieprojecten, ouderenzorg en 
gedeeltelijk het muziekproject en verbeteren leefomstandigheden (Koming). Op het 
moment dat er een vaste donateur weg valt wordt er actief gezocht naar vervanging 
zodat de continuïteit van de projecten geborgd blijft.  
In 2010 zijn de volgende projecten uitgebreid met vaste donateurs: ouderenzorg: 
Misri en Sutiani; studieprojecten: Heny en Dedi; verbeteren leefomstandigheden: 
Koming 
Ook hebben we eenmalige particuliere giften ontvangen met het verzoek die aan een 
bepaald project te besteden: geld voor aanschaf muziekinstrumenten en kleding voor 
enkele weeskinderen. 
Doelstelling voor 2011 is minimaal het handhaven van het inkomstenniveau dat 
nodig is om de begroting 2011 financieel af te dekken.  
 
5.2 Maatschappelijke bewustwording 
In 2010 hebben we weer samengewerkt met de 
communiegroep in Maasbree. We vinden het belangrijk dat 
kinderen zich al jong bewust zijn van de verschillen in onze 
wereld. Op het Oce Summer Event hebben we met onze 
stand aandacht gevraagd voor het ontwikkelingswerk anno 
2010. Tijdens dit Event kregen we ook de opbrengst van 
de Oce-nieuwjaarsreceptie geschonken. Vooraf hebben we 
afspraken gemaakt over de besteding van de opbrengst. 
Samen met Kita Juga gaan we in 2011 weer een Pasar 
Indonesia organiseren. Ook hier willen we nadrukkelijk 
stilstaan bij een stukje maatschappelijke bewustwording. 
Om die reden hebben we van Helden Mondiaal een 
subsidie van 1000 Euro ontvangen voor dit evenement.  
 
5.3 Promotie 
De samenwerking met de communiegroep en Oce leverde 
extra naamsbekendheid op: aandacht in hun eigen 
nieuwsbrieven en een artikel in diverse regionale bladen. 
Na terugkeer van het bezoek aan Kalibaru heeft Herm 
tijdens een uitzending van Radio Peel en Maas verslag 
gedaan van het bezoek.  
Behalve op onze website, hebben we een fotoalbum op 
Picasa, staan we vermeld op een aantal zoekpagina’s 
zoals goededoelenstartpagina.nl en we zijn terug te vinden 
op enkele vergelijkingssites voor goede doelen.  
In 2010 hebben we 5 maal een nieuwsbrief verzonden 
naar de nieuwsbrieflezers. 
Op Facebook en Twitter hebben we in 2010 28 berichten 
geplaatst. Op Facebook worden deze berichten gemiddeld 
450 keer gelezen. 
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6. Vooruitblik naar 2011 
 
In 2011 hebben we de volgende speerpunten: 

1. Continueren meerjarige projecten 
2. Het persoonlijk blijven informeren van onze “projecteigenaren” 
3. Blijven uitbreiden van naamsbekend en het toevoegen van informatie over 

onze stichting op relevante websites 
4. Creëren van maarschappelijke bewustwording en vergroten van onze 

naamsbekendheid o.a. door het organiseren van de 2e Pasar Indonesia 
 
 
 
7. Tot slot 
 
We kunnen weer terugkijken op een succesvol jaar.  
Zonder de hulp van al onze donateurs was dit niet mogelijk geweest. Hartelijk dank 
daarvoor! 
 
Dit is het officiële jaarverslag van stichting Semangat, vastgesteld in de 
bestuursvergadering van 18 juli 2011 te Maasbree 
 
 

 


