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1. INLEIDING 

Twee stichtingen, Yayasan Semangat Mulia en stichting Semangat, zetten zich beide in voor 

de bevolking in de omgeving van Kalibaru (Oost Java, Indonesië).  

Stichting Semangat is al vanaf de start in 2008 bezig met het verbeteren van 

leefomstandigheden,  educatieve projecten (middelbare school en universitaire opleidingen), 

ouderenzorg en medische zorg. 

We zagen ook dat er in de omgeving van Kalibaru, en dan vooral het bergachtige deel 

tussen Kalibaru en Jember, niet voldoende 24-uurs geneeskundige zorg aanwezig was. In 

Yayasan Semangat Mulia hebben we een betrouwbare partner gevonden om gezamenlijk de 

gezondheidszorg in deze omgeving op te pakken en de bevolking in het bergachtige gebied 

betere zorg te bieden. Hierna vindt u het algemene deel over beide stichtingen en hun 

samenwerking. Vervolgens gaat deze projectschets uitgebreid in op het project “Aankoop 

auto t.b.v. gehandicaptenzorg”.  

 

1.1 Gegevens Stichting Semangat en Yayasan Semangat Mulia 

NEDERLAND 

Stichting Semangat 

Parallelweg 14 

5993 BG Maasbree 

Website: www.semangat.nl 

E-mail:  info@semangat.nl 

Facebook: https://www.facebook.com/Semangat-186390474876/ 

Regiobank NL92 RBRB 0909 6079 23 

t.n.v. Stichting Semangat, Maasbree 

Kamer van Koophandel Venlo - nummer 14100863 

RSIN/fiscaal nummer:  819193148 

Semangat heeft een ANBI-status 

Contactpersonen: de heer H. Pennings en mevrouw L. Pennings 

Telefoonnummer: 06 15952274 

INDONESIE 

Yayasan Semangat Mulia 

Jl. Raya Banyuwangi Km. 29,2 

Garahan – Jember 

Jawa Timur 

Indonesië 

Contactpersoon: mevrouw Harnik Suhartono 

  

http://www.semangat.nl/
mailto:info@semangat.nl
https://www.facebook.com/Semangat-186390474876/


4 
 

1.2.  Kennismaking met Stichting Semangat en Yayasan Semangat Mulia 

1.2.1. Doelstelling 

Stichting Semangat is opgericht op 19 maart 2008. “Semangat” is een Indonesisch woord, 

dat “innerlijke kracht” en “positieve energie” betekent. Ons doel: educatie, medische zorg, 

ouderenzorg en leefomstandigheden op het Indonesische eiland Java te verbeteren. 

We richten ons op de omgeving van Kalibaru, een klein dorp op Oost-Java. Daar 

onderhouden we nauwe contacten met mensen en organisaties die ter plekke onze belangen 

behartigen. Wij hebben bewust gekozen voor een beperkt werkgebied. Op die manier zijn wij 

in staat om ervoor te zorgen dat donaties voor 100% ter plekke worden besteed. 

Yayasan Semangat Mulia is een Indonesische stichting die in de omgeving van Kalibaru 

werkzaam is. Deze stichting heeft als doel de gezondheidszorg te verbeteren en beheert een 

medische kliniek in Garahan.  Een belangrijk aandachtsgebied is gehandicaptenzorg. 

Semangat Mulia zoekt gehandicapten thuis op, zorgt voor de noodzakelijke medische zorg, 

juiste medicijnen en selecteert gehandicapte kinderen die in aanmerking komen om in 

Surabaya een operatie te ondergaan.  

1.2.2. Samenstelling bestuur Stichting Semangat 

Herm Pennings, voorzitter 

Lea Pennings-Haenen, secretaris/penningmeester 

Ank van Lier, bestuurslid 

Sander Janssen, bestuurslid 

1.2.3. Samenstelling bestuur Yayasan Semangat Mulia 

De heer E. Suhartono, voorzitter 

De heer I. Taufik Andalusy, secretaris 

Mevrouw H. Purwatiningsih, penningmeester 

Mevrouw  Harnik Suhartono, bestuurslid 

De heer Sunaryo, bestuurslid 

 

1.2.4. Organisatie van de samenwerking 

Binnen de samenwerking hebben beide stichtingen hun eigen verantwoordelijkheden. 

Yayasan Semangat Mulia is eigenaar van het gebouw en is verantwoordelijk voor het beheer 

en het onderhoud van dit pand. Ook zijn zij verantwoordelijk voor de uitvoering van de 

medische zorg in de kliniek en de hulp aan gehandicapten, met speciale aandacht voor 

kinderen die operaties nodig hebben. 

Yayasan Semangat Mulia doet projectvoorstel aan stichting Semangat. In nauwe 

samenwerking wordt dit projectvoorstel uitgewerkt, voorzien zijn van een tijdsplanning, een 

realistische begroting en een plan van uitvoering. 

Als projectvoorstel definitief is, zal Semangat, voor zover dat in haar vermogen ligt, gelden 

proberen te verzamelen om het project te realiseren. 

1.2.5. Contactpersonen 

In Nederland treden de voorzitter en penningmeester van Stichting Semangat op als 

contactpersoon. Stichting Semangat werkt al sinds haar oprichting samen met mevrouw 

Harnik Suhartono. Mevrouw Harnik is sinds de oprichting van Stichting Semangat Mulia ook 

bestuurslid van deze stichting. Zij spreekt Nederlands en is voor Stichting Semangat de 

contactpersoon ter plekke. Zij dient de aanvragen in en coördineert in Indonesië de 

uitvoering van de projecten. 
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2. PROJECT AANKOOP AUTO TBV GEHANDICAPTENZORG 

2.1 Inleiding 

In Garahan beheert Semangat Mulia een kliniek met een 1e hulppost, artsen, tandarts, 

verloskundigen, laboratorium en bedden voor kortdurende verpleging en verzorging.  

Ook is Semangat Mulia actief in de gehandicaptenzorg. Er worden thuisbezoeken afgelegd, 

er wordt transport naar de kliniek geregeld voor de nodige medische zorg en Semangat 

Mulia zorgt er voor dat gehandicapte kinderen geopereerd worden. Door de complexiteit van 

deze operaties gebeurt dit meestal in het ziekenhuis in Surabaya. Nazorg vindt gratis plaats 

door de artsen in de kliniek. 

2.2 Noodzaak van het project 

Inwoners van Kalibaru en omgeving  hebben nauwelijks eigen vervoer, een aantal beschikt 

over een brommer, maar weinigen hebben een auto. Voor kwetsbare doelgroepen zoals 

gehandicapten is het bij gebrek aan vervoersmogelijkheden vaak niet mogelijk om goede 

medische zorg te krijgen. 

De kliniek beschikt over een Mitsubishi-bus die gebruikt wordt voor thuisbezoeken aan 

gehandicapten (vooral kinderen), vervoer van thuis naar de kliniek en terug  en om kinderen 

naar het ziekenhuis in Surabaya te brengen voor een noodzakelijke operatie die niet in de 

directe omgeving uitgevoerd kan worden zoals een ernstige schizis, klompvoetjes en 

meningocele (vaak in het gezicht of hals). De reis naar Surabaya duurt minimaal 6 uur 

enkele reis. 

Het is noodzakelijk dat er een nieuw vervoersmiddel komt. De huidige bus is 15 jaar oud en 

toont steeds meer gebreken. Onderhoud wordt daardoor steeds duurder en er komen steeds 

meer reparaties bij. Door de ouderdom is ook het zitcomfort sterk afgenomen . Daarbij is de 

belasting van een bus hoger dan van een personenauto.  

Schizis     Meningocele 
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2.3 Omschrijving van het project 

Stichting Semangat heeft uitvoerig met mevrouw Harnik en andere bestuursleden van 

Semangat Mulia gesproken en we zijn tot de conclusie gekomen dat het, ook financieel 

gezien, beter is om een nieuwe auto aan te schaffen en dan te kiezen voor een 

personenauto: 

- De kosten van onderhoud worden steeds hoger en staan niet meer in relatie tot de waarde 

van de bus. De huidige bus is groter dan noodzakelijk.  

- De kosten van belasting en verzekering zijn hoger dan  die van een personenauto. 

- Het zitcomfort in een personenauto is hoger, dat is voor ouders en kinderen tijdens de 

lange reis naar Surabaya een hele verbetering. 

 

 

De 15 jaar oude bus  

 

3. UITVOERING VAN HET PROJECT 

 

3.1  Inleiding 

Voorbereidende gesprekken hebben inmiddels plaatsgevonden. Een gedeelte van het 

bestuur van Semangat is op bezoek geweest in december 2021 tot en met april 2022 en 

heeft hier uitvoerig over gesproken. Zij zijn er van overtuigd dat het beter is om een nieuwe 

(personen)auto aan te kopen maar Yayasan Semangat Mulia heeft niet voldoende financiële 

middelen voor deze aankoop. 

 

3.2  Aanvang en duur van het project 

Als de benodigde gelden verzameld zijn, kan onmiddellijk worden over gegaan tot de 

aanschaf van de nieuwe auto. De verwachting is dat het 6 tot 9 maanden duurt voordat het 

benodigde geld is verzameld. 

Onze lokale partner Yayasan Semangat Mulia zorgt voor de aanschaf van de nieuwe auto.  

Mevrouw Harnik treedt op als contactpersoon ter plekke. 

Het reguliere onderhoud, belasting etc.  komt volledig ten laste van Yayasan Semangat 

Mulia. 
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4. INZAMELEN VAN DE BENODIGDE GELDEN 

 

4.1 Inleiding 

Stichting Semangat heeft uitgebreid en kritisch gekeken naar de kosten. Er is overleg 

geweest met partner Yayasan Semangat Mulia om te toetsen of de aanschaf noodzakelijk is 

en of de voorgestelde auto voldoet aan de eisen. We zijn hierbij uitgegaan van de minimale 

eisen waar aan deze auto moet worden.  

 

4.2 Begroting en dekkingsplan 

Begroting Euro 

Suzuki APV ARENA Type SGX   15.000 

  

Dekkingsplan Euro 

Eigen inbreng Semangat 2.000 

Te werven in 2022/2023 13.000 

Totaal 15.000 
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4.3 Fondsenwerving 

Stichting Semangat zorgt zelf voor minimaal  2.000 Euro. Dit bedrag wordt gerealiseerd door: 

- aanschrijven van bestaande donateurs 

- samenwerking te zoeken met partners en gezamenlijk acties op te zetten 

- het geven van lezingen/voorlichtingsbijeenkomsten 

Voor het ontbrekende bedrag schrijven we (vermogens)fondsen aan. 

 

4.4 Voorlichtingsactiviteiten 

Sponsors en donateurs 

Alle sponsors en donateurs van Semangat worden op regelmatige basis op de hoogte 

gehouden van de voortgang van het project. Dit gebeurt onder meer door publicatie(s) op de 

website, Facebook en het organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten. 

Ongeveer 4 keer per jaar wordt er een nieuwsbrief verzonden. 

 

 

 

5. VERANTWOORDING AAN DE GELDGEVERS 

 

De geldgevers zullen door middel van schriftelijke eindrapportage met  financieel overzicht 

worden geïnformeerd na uitvoering van het project 
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6. BIJLAGEN 

BIJLAGE 1:  Specificatie Suzuki APV 
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BIJLAGE 2: Statutaire doelstelling stichting Semangat 
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BIJLAGE 3:  Uittreksel Kamer van Koophandel 

 


