Plan lokale hulporganisatie Yoki
i.s.m. stichting KINDweesKIND (anbi) en initiatief Hart4Sulawesi

1.

Ons project

Voor de weeskinderen in Sulawesi zal lokale hulporganisatie Yoki i.s.m. Stichting KINDweesKIND (met ANBI status)
en de organisatie van het initiatief 'Hart4Sulawesi' (project van Hart4Indonesia) een of meerdere tehuizen
bouwen in Palu. Yoki heeft laten weten dat het zal gaan om de zogenaamde Madamba HALF-WAY huizen.
Madamba komt van de etnische taal. In deze huizen zal ook een speciaal programma plaats vinden voor trauma
healing.
▪

Het basismateriaal van de huizen is hout.

▪

Dit huis is gebouwd met een monteerbaar knock down systeem

▪

Dit huis heeft 2 slaapkamers, 1 centrale, universele studiekamer, 1 woonkamer, 1 keuken, 1 badkamer.

▪

Het is mogelijk om dit huis te verplaatsen als er iets gebeurt in desbetreffend gebied.

▪

'Aardbeving-proof'

Alle kinderen krijgen regulieren, aanvullende educatie en trauma-healing.

2. Kernwaarden stichting KINDweesKIND & Hart4Indonesia
Het bieden van een veilige leefomgeving voor (wees)kinderen. Voor hen die geen onderdak meer kunnen
genieten, bouwen we (wees)huizen. De kinderen zullen begeleid worden o.a. door lokale hulp.
Omdat wij vinden dat elk kind de kans moet krijgen om zich te ontwikkelen en een gelukkig bestaan op te bouwen
zullen wij samen een educatie programma ontwikkelen dat we aanbieden aan deze kinderen. Wij willen zoveel
mogelijk met de lokale bevolking en hun capaciteiten werken, omdat wij geloven en vertrouwen hebben in hun
talenten en potenties. Tegelijk willen wij onze expertise met hen delen om dit op een integere manier zo krachtig
mogelijk neer te zetten.
Geld is nodig voor:
▪

Weeshuizen

▪

Voeding en kleding

▪

Zorg en begeleiding van de kinderen

▪

Opzetten en verder ontwikkelen educatieprogramma(s)

▪

Materialen: Boeken, IT, ruimtes voor sport, spel, creativiteit en muzikale ontwikkeling

▪

We werken aan basispakketten waarvoor donateurs/sponsors zich kunnen aanmelden om individuele
kinderen doorlopend te kunnen blijven steunen in hierboven genoemde punten.
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We zullen altijd transparant zijn in onze communicatie over de geldstroom en er zal maximaal 10% van de
donaties gaan naar overheadkosten. De opbrengst van de entreekaarten en de veiling van het Christmas Charity
Event zal volledig aan de te bouwen tehuizen en hulp voor (basisbehoeften van) de weeskinderen worden
besteed.
Voor het faciliteren van het event op 24 december aanstaande zijn wij nog op zoek naar sponsoring.

3. Yoki
De lokale hulporganisatie YOKI op Sulawesi fungeert als een distributeur van fondsen, bedrijven en particulieren
die doneren en sponsoren om weeskinderen van onderwijs te voorzien. Dit met het doel om deze weeskinderen
toegang tot onderwijs te geven, zodat ze zich ontwikkelen, zelfredzaam worden en in de toekomst zelfstandig
kunnen leven en werken.
Na de aardbeving in Palu nam het aantal kinderen dat hun ouders verloor echter toe. Yoki heeft daardoor nu meer
geld nodig om hen te helpen. Op dit moment is de hulp aan de jonge slachtoffers aldaar m.n. te danken aan
logistieke bijstand en primaire hulp in basis-levensvoorzieningen, die vooral Yoki hen bood om hun leven weer in
balans te brengen.

4. Een korte geschiedenis van Yoki, Palu
Yoki is er in de basis om Indonesische studenten te baren die een nobel karakter dragen en een ondernemende
geest voor de verbetering van de natie. In de loop der jaren heeft de stichting verschillende niveaus van educatie
gehad, zowel formeel als niet-formeel. Namelijk, Paud Tahfidzul Yoki Qur'an, Yoki Middle School, en Yoki Islamic
high school.
Het unieke van deze scholen is het op een juiste manier via verschillende wegen benaderen van de studenten die
eenvoudig, mentaal nuttig en leerzaam voor hen zijn. Daarnaast is er een systeem ontworpen om geen
onderscheid te maken tussen studenten op het gebied van academisch vermogen zodat er een brede vraag is en
zal blijven naar de YOKI scholen. Dit wordt bewezen door het toenemende aantal registranten van jaar tot jaar.
Enkele uitstekende programma's van Yoki-scholen zijn Hafidz Koran en ondernemers. Via dit programma hebben
Yoki-scholen het leven geschonken aan studenten die activiteiten hebben georganiseerd in moskee en de
gemeenschap. Via het programma voor ondernemers heeft de Yoki-school een hoge vlucht genomen, wat blijkt uit
verschillende studenten die onafhankelijk van elkaar eigen bedrijven hebben opgericht en nu zelfstandig in hun
eigen basisbehoeften kunnen voorzien.

4.1 DOEL Yoki
De doelstellingen van de stichting liggen o.a. op het sociaal/humanitair en educatief vlak

4.2 ACTIVITEITEN Yoki
Om de doelstellingen te bereiken, voerde de stichting Yoki o.a. de volgende activiteiten uit in het stadsdeel van het
gehucht, de provincie Sulawesi, namelijk:
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A. Op het gebied van sociaal/humanitair vlak
–

Hulp bieden aan slachtoffers van natuurrampen

–

Hulp bieden aan vluchtelingen als gevolg van oorlog

–

Hulp bieden aan daklozen, armen en middenvelders

–

Distribueren van goede doelen, liefdadigheid

–

Bouwen van huizen en uitvaartcentra

–

Zorg bieden voor bescherming aan personen

–

Conservatie van de omgeving

B. Op het gebied van educatie
–

Formele en niet-formele onderwijsinstellingen (zie geschiedenis YOKI)

5. Publicatie begroting
De publicatie van de volledige begroting zal spoedig gepubliceerd worden op de website van Hart4Sulawesi;
www.hart4sulawesi.com
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