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Ons motto 

Apa yang terpenting  = Wat is belangrijk?  

 

Samenwerken 

Is het belangrijkste onderdeel van SHF! Zonder samen te 

werken is de kracht en het middel vele malen minder groot 

en wordt er veel minder bereikt (!) 

 

Armen 

Wij zetten ons in voor de laagste laag van de gemeenschap. 

De impact die hierdoor ontstaat is ten alle tijd groot. 

 

Onpartijdig 

We helpen iedereen, ongeacht geloof, afkomst of politieke 

overtuiging. 

 

Waarom? 

SHF! zet zich in omdat we wat willen betekenen voor onze 

naasten. Een oud gezegde is: “U zult uw naaste liefhebben als 

uzelf” en SHF! heeft gekozen voor onze medemens op ca. 

12.000 kilometer afstand. 

2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOORWOORD 
 

In dit beleidsplan legt de Stichting Help Flores! (“SHF!”) haar beleidsvoornemens voor de 

periode eind 2022–2026 neer. Het door SHF! in deze periode te voeren beleid is veelal 

afhankelijk van het beschikbare budget dat door middel van donaties en fondsenwerving 

binnenkomt. Maar ons beleid voor deze periode is ook zeer afhankelijk van welke informatie 

wij van Flores ontvangen. Om goed beleid te kunnen voeren is het allerbelangrijkste 

“luisteren”, want als we dat niet doen zijn we Westers bezig i.p.v. hulp bieden van wat écht 

belangrijk is. 

 

Het beleid zal, net als in de voorgaande jaren, dus dynamisch (kunnen) zijn. Wanneer 

gedurende de tijd wijzigingen voor doen, zal SHF! daarop anticiperen en haar beleid hierop 

aanpassen. Het beleidsplan zal jaarlijks geëvalueerd en geactualiseerd worden, door het 

bestuur, tijdens de bestuursvergaderingen. Indien er wijzigingen zijn zullen deze genoteerd 

worden in de notulen. 

 

Het beleidsplan zal met name afgestemd worden op de vraag: ‘wat is nodig voor Flores?’. 

Een vraag die beantwoord wordt door onze zusterstichting Yayasan Help Flores! (YHF!) Zij 

overleggen namelijk met burgemeesters, de bisschop en de overheid (Bupati en zijn 

ministeries). Daarnaast zal de ervaring die het bestuur heeft opgedaan op Flores in de 

voorgaande jaren mee laten spreken, mede doordat wij samen met YHF! de situatie goed 

kennen en goed kunnen onderzoeken. 

 

Elk jaar als wij afreizen naar Flores wordt er ter plaatse veel besproken met Yayasan Help 

Flores! en vele verschillende bestuurders, waaronder ook de bisschop en de Bupati. Met 

eigen ogen zien en het ‘proeven’ van de situatie heeft invloed op dit beleidsplan. Maar door 

Covid-19 zijn wij voor nu afhankelijk van wat wij doorkrijgen van YHF!, maar zodra wij mogen 

afreizen zullen wij de gesprekken van voor Covid-19 weer oppakken om te kijken wat 

haalbaar is binnen de huidige nieuwe economische situatie. 

 

Indien u na het lezen van dit beleidsplan nog vragen heeft of meer informatie wenst kunt u 

dit vinden op onze website www.helpflores.com of u kunt ons een e-mail sturen. 

 

Wij wensen u veel leesplezier. 

Salam hangat,  

 

 

 

Herbert van Loon,  

Voorzitter Stichting Help Flores! 
  

Afgeven schoolboeken 
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Een nieuw consultatiebureau voor jong en oud… 
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STICHTING HELP FLORES! 
 

De missie / visie 

De missie is de allerarmsten die helemaal aan de onderkant van de samenleving leven 

helpen door projecten te starten gericht op de hierboven vermeldde speerpunten. De visie 

van de doelstelling is dat de regio Sikka op het eiland Flores nog steeds behoorlijk 

achtergesteld is in medische, sociale en onderwijs voorzieningen ten opzichte van andere 

delen van Indonesië, bijvoorbeeld de eilanden Java en Bali. Dit is volgens ons mede door de 

geloofsovertuiging. Het eiland Flores is voor 85% katholiek terwijl de overheid met name 

islamitisch is.  

 

Naast de geloofsovertuiging draagt hier zeker aan bij dat het eiland bestaat uit 14 vulkanen. 

De infrastructuur is slecht want de wegen bestaan uit vele bochten en zijn zeer smal op vele 

stukken. Ook is er te weinig vruchtbare grond in grote vlakken, waardoor grote plantages 

moeilijk zijn om op te richten. Doordat de infra slecht is, is het voor de industrie zeer 

moeilijk om op Flores te starten. Dit alles is volgens ons een rede waardoor er minder geld 

voor algemene middelen ingezet wordt door de overheid. De inwoners zelf hebben 

onvoldoende middelen om de huidige infrastructuur en voorzieningen in de regio op te 

bouwen of te onderhouden. Inmiddels werd hier wel verbetering in aangebracht, maar door 

Covid-19 zijn alle overheidsprojecten gericht op infra en verbetering van gebouwen op 

‘hold’ gezet. Het zal nog heel lang duren voordat Flores het niveau bereikt heeft van de 

overige eilanden als Java en Bali, terwijl die door Covid-19 ook een enorme dreun hebben 

gehad. 

 

Natuurlijk wordt de visie ook medebepaald door wat wij zelf als bestuur zien en ervaren 

tijdens onze bestuur reizen naar Flores, het uiteindelijke doel. Elk jaar tot 2020 bezochten 

wij gerealiseerde projecten en spraken wij met vele bestuurders, waaronder ook de 

bisschop en de Bupati van de regio. De situaties die wij soms zien en meemaken zijn 

schrijnender dan menig mens voor ogen kan houden. Wat inmiddels is bereikt door SHF! 

tezamen met YHF! en mogelijk gemaakt door menig donateur is immens(!) Dit helpt voor 

meer dan 100% mee om de visie en de missie van SHF! vast te houden. De details, methode 

van aanpak e.d. worden jaarlijks besproken en geëvalueerd met YHF! en waar nodig wordt 

dit verbeterd of bijgeschaafd.  

 

De Doelstelling 

Stichting Help Flores! (SHF!) is een kleine stichting die zich inzet voor de allerarmsten van de 

regio Sikka, eiland Flores, Indonesië. SHF! is opgericht in oktober 2011 en sinds januari 2012 

zetten wij ons in voor projecten die aangedragen worden door de bevolking zelf en 

gescreend worden door onze zuster stichting Yayasan Help Flores! Eén en ander zoals wordt 

beschreven in het hoofdstuk ‘hoe de speerpunten tot stand kwamen’. 

 

De achtergrond van SHF! 

SHF! is opgericht in 2011 te Dronten. De stichting is opgericht door Herbert van Loon nadat 

hij na 11 jaar weer terug op Flores was geweest. In 1997 heeft hij namelijk voor zijn HTS-

stage meegeholpen aan het nieuw te bouwen en herbouwen van het ziekenhuis in Lela wat 

SHF! ook steunt. Het toenmalige bouwpersoneel bestond uit circa 70 mensen van de lokale 

bevolking en drie Nederlanders. Dit heeft hem uiteindelijk gevormd als persoon. In het jaar 

2000 is hij tijdens zijn huwelijksreis teruggegaan naar het ziekenhuis en alles functioneerde 

voor 100 procent. In de zomer van 2011 is hij met zijn vader wederom terug geweest 

(eerder was door familie omstandigheden helaas niet mogelijk) en heeft hij gesproken met 

ongeveer 25 mensen die hij nog kende uit 1997. Zij lieten hem met trots het ziekenhuis zien, 

maar vertelde tevens dat alles niet meer goed functioneerde. Herbert was geschrokken van 

de huidige status van het ziekenhuis. De functionaliteit van het ziekenhuis was met circa 

40% teruggelopen, reden: ‘geen’ financiën. 

 

Omdat Herbert de mensen op Flores een warm hart toedraag wilde hij op juiste wijze hulp 

bieden. Na veel overleg met zijn vader bleek de enige manier, om vertrouwen te krijgen van 

donateurs en transparant te zijn, het oprichten van een stichting de juiste keuze. Vrij snel na 

terugkomst is SHF! opgericht.  

 

De doelgroep 

Zoals reeds geschreven is de doelgroep de allerarmsten. De mensen die leven aan de 

onderkant van de gemeenschap. Maar met betrekking tot de ziekenhuis projecten geldt dit 

voor iedereen. SHF! maakt geen onderscheid in geloof en status. Iedereen is hetzelfde! De 

overige projecten zijn allemaal gericht op de masyarakat, oftewel de laagste groep mensen 

van de samenleving. 

 

Stichtingsbestuur 

SHF! wil haar organisatie klein en slagvaardig houden om daarmee effectieve besluitvorming 

te bevorderen. Het bestuur bestaat momenteel uit drie leden. Afhankelijk van de algemene 

ontwikkelingen en/of specifieke evenementen zal SHF! ambassadeurs (vrijwilligers) 

aantrekken om bepaalde werkzaamheden van het bestuur uit handen te nemen. 

Het bestuur houdt zich bezig met de ontwikkeling van plannen en de (dagelijkse) uitvoering 

van deze plannen. Het bestuur van SHF! bestaat thans uit: 

 dhr. H.J. van Loon – oprichter/voorzitter/secretaris, derde termijn,  

 dhr. F.A. van der Beek – penningmeester, derde termijn, 

 Mevr. D. Toa – bestuurslid, eerste termijn. 

Het bestuur heeft er voor gekozen om de functie voorzitter en secretaris te combineren. 

Voor de duidelijkheid worden deze twee functies hierna apart beschreven. 

 

De bestuursleden worden benoemd voor een periode van vier jaar, waarna zij opnieuw 

benoembaar zijn. Dit zal in een bestuursvergadering aan de orde komen in het jaar dat de 

periode afloopt en de uitkomst wordt in de notulen vastgelegd.  
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De voorzitter 

De taken van de voorzitter zijn: 

 Het leiden van de organisatie, de (bestuur)vergaderingen, de bestuursleden en 

vrijwilligers, 

 Het naar buiten treden namens de stichting, afhankelijk van de situatie, 

 Identificeren en benaderen van relaties/stichtingen/bedrijven en fondsen, zowel 

mondeling als schriftelijk, 

 Het (delegeren) en mede-uitvoeren van de uit te voeren werkzaamheden, 

 Het bewaren van evenwicht in de organisatie m.b.t. werklast en samenwerking, 

 Het contact houden met het bestuur van het ziekenhuis te Lela, 

 Het contact houden met de zuster stichting Yayasan Help Flores! (YHF!), 

 Het contact houden met de bisschop en de Bupati en overige belangrijke bestuurders, 

 Het bewaken van de voortgang van lopende projecten i.c.m. YHF!, 

 Het rapporteren over bovenstaande tijdens de bestuursvergaderingen en/ of via 

whatsapp en e-mail. 

 

De penningmeester 

De taken van de penningmeester zijn: 

 Het volgen van de daadwerkelijke inkomsten en uitgaven ten opzichte van de geplande 

inkomsten en uitgaven, 

 Algemene financiële administratie van SHF!, 

 Het opstellen van het jaarverslag/-rekening aan het einde van het jaar in samenwerking 

met de secretaris, 

 Eerste contactpersoon voor de Belastingdienst en de externe accountant, 

 Over bovenstaande rapporteren tijdens de bestuursvergaderingen en het bestuur 

terugroepen indien deze te enthousiast geld uitgeeft aan goede bedoelingen, 

 Tijdens de bestuursvergaderingen deelnemen in de algemene menings- en 

besluitvorming met betrekking tot alle punten die binnen de organisatie aan de orde 

zijn. 

 

De secretaris 

De taken van de secretaris zijn: 

 Behandelen, samen met de voorzitter, van de inkomende en uitgaande post en e-mail, 

 Archiveren van de inkomende en uitgaande post en e-mail, 

 Het naar buiten treden namens de organisatie, afhankelijk van de statutaire 

bevoegdheden en de situatie, 

 Identificeren en benaderen van relaties/stichtingen/bedrijven en fondsen, zowel 

mondeling als schriftelijk, 

 Over bovenstaande rapporteren tijdens de bestuursvergaderingen, 

 Tijdens de bestuursvergaderingen deelnemen in de algemene menings- en 

besluitvorming met betrekking tot alle punten die binnen de organisatie aan de orde 

zijn, 

 Notuleren en verslagleggen van de bestuursvergaderingen. 

 

Het bestuurslid 

De taken van het bestuurslid zijn: 

 Het naar buiten treden namens de organisatie, afhankelijk van de statutaire 

bevoegdheden en de situatie, 

 Identificeren en benaderen van relaties/stichtingen/bedrijven en fondsen, zowel 

mondeling als schriftelijk, 

 Ondersteunen van andere bestuursleden bij het werven van relaties, 

 Over bovenstaande rapporteren tijdens de bestuursvergaderingen, 

 Tijdens de bestuursvergaderingen deelnemen in de algemene menings- en 

besluitvorming met betrekking tot alle punten die binnen de organisatie aan de orde 

zijn. 

  

Ambassadeurs indien deze worden aangesteld 

Het bestuur kan ambassadeurs (vrijwilligers) aantrekken om bepaalde werkzaamheden uit te 

besteden. Toekomstige ambassadeurs zullen altijd worden aangestuurd door het bestuur 

(ten minste één bestuurslid). Ambassadeurs worden niet uitgenodigd voor de 

bestuursvergaderingen.  
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ANBI-status 

SHF! is middels een beschikking per 25 oktober 2011 aangemerkt als een Algemeen Nut 

Beogende Instelling (ANBI). Dit houdt in dat we bij de Belastingdienst geregistreerd staan als 

een Algemeen Nut Beogende Instelling. Meer info over wat dat inhoudt vind je hier 

www.belastingdienst.nl.  

 

Door deze status zijn de belastingregels voor algemeen nut beogende instellingen(ANBI) op 

het gebied van schenking, successie en de aftrek van giften (inkomsten-en 

vennootschapsbelasting) van kracht. Alleen de instellingen die de Belastingdienst heeft 

aangewezen als een ANBI kunnen gebruikmaken van de fiscale voordelen. Die erkenning is 

ook belangrijk voor de mensen die SHF! een warm hart toedragen. Zij kunnen voor de 

inkomstenbelasting (IB) alleen giftenaftrek krijgen voor giften aan een instelling die een 

beschikking van de Belastingdienst heeft.  SHF! is door de Belastingdienst aangewezen als 

een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en kan daarom gebruik maken van de fiscale 

voordelen, zoals:  

 Een ANBI hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en 

schenkingen, 

 ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang, 

 Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld voor het recht van 

schenking, 

 Een donateur kan giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken 

(uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).  

 

Een ANBI moet zich houden aan een aantal regels. SHF! voldoet daaraan en zal alles wat in 

haar macht ligt doen om de ANBI te behouden. De regels waaraan onze stichting zich houdt 

zijn omschreven op de website van de belasting, www.belastingdienst.nl.  

 

Keurmerk 

SHF! heeft er bewust voor gekozen géén 

(CBF) Keurmerk of iets dergelijks aan te 

vragen. De reden daarvan is dat het 

aanvragen geld kost. Geld wat voortkomt uit 

donaties, groot of klein. In het jaar 2021 

heeft het bestuur nogmaals het wel of niet 

aanmelden besproken en vooralsnog willen 

wij de donaties niet gebruiken om ons 

ergens bij aan te sluiten. De donaties komen 

uit een warm hart en zijn bestemd voor de mensen op het eiland Flores oftewel SHF! wil de 

inkomsten die geworven worden zoveel mogelijk ten goede laten komen aan de doelstelling. 

 

Communicatie/ Jaarverslagen  

Ieder jaar zal SHF! haar doelgroep op de hoogte houden van de ondernomen 

activiteiten/projecten via:  

 Een financieel jaarverslag op de website, inclusief accountantsverklaring, 

 Een kort inhoudelijk jaarverslag op de website, 

 Nieuwsbrieven middels e-mail, 

 Facebook berichten, 

 Eventueel door middel van een flyer. 

 

Het financiële jaarverslag geeft de prestatie van de stichting in het betreffende jaar weer. 

Deze prestaties zijn dan ook uitgedrukt in cijfers. Het inhoudelijk jaarverslag en de 

nieuwsbrief vertellen kort en bondig over de activiteiten die zijn uitgevoerd in dat jaar en 

hoe die activiteiten zijn verlopen.  

 

SHF! heeft een domeinnaam genaamd http://www.helpflores.com en 

http://www.helpflores.info 

 

Verslagen 

De statuten, een kopie van inschrijving bij de Kamer van Koophandel, de jaarverslagen 

(volgens de Richtlijn 640, aangepast 2007), het beleidsplan worden gepubliceerd op de 

website en kunnen door belangstellenden worden gedownload, zie hiervoor onze website. 

 

Jaarrekening 

Het bestuur legt middels een jaarrekening verantwoording af voor het door haar gevoerde 

beleid over een kalenderjaar. De jaarrekening verschijnt jaarlijks vóór 1 april. Deze is volledig 

openbaar en te vinden op de website en wordt jaarlijks gecontroleerd door een accountant. 

 

 

 

YHF! wil zich nu richten op wat wél mogelijk is… en als SHF! 

weer op Flores is dan is het veiliger met betrekking tot Covid-

19 en kunnen we samen weer praten en overleggen met de 

Bupati en de bisschop…. 
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LUISTEREN = NOODZAAK 
 

Sinds de oprichting hebben wij al vrij snel een aantal speerpunten als doel gekozen. 

Speerpunten die ontstaan zijn door te luisteren naar de bevolking, het werkelijke doel van 

onze stichting.  

 

Wij zijn van mening dat wij als stichting alleen goed werk kunnen doen indien wij goed(!) 

luisteren naar ons doel. Wij moeten luisteren(!) Wij moeten geen Westerse wereld willen 

maken van Flores, de regio Sikka, die wij willen helpen. Luisteren is het moeilijkste waarmee 

wij te maken krijgen, want we zien zoveel leed. Als we wilden dan zouden wij miljoenen 

nodig hebben om Flores te veranderen in een wereld waarin wij hier in Nederland leven. 

 

Na 10 jaar is het zo nu en dan nodig om onze speerpunten te verdedigen. Waarom weer een 

toilet- en was unit project? Waarom weer een nieuwe waterwinkel? Weer het ziekenhuis 

helpen met nieuwe apparatuur? Dat kan men toch inmiddels zelf realiseren? Elk van deze 

vragen hebben wij afgelopen jaar gehad en vele meer… 

 

Wij zijn van mening dat indien wij luisteren naar ‘ons’ doel, de mensen op Flores, wij vele 

malen beter kunnen helpen dan elke stichting die dat niet doet. Wij moeten luisteren omdat 

de bestuurders van Flores, net als onze overheid, een toekomstvisie hebben. En luisteren wij 

goed dan krijgt het project echt draagvlak en helpen wij echt de bevolking, ons uiteindelijke 

doel. Wij moeten luisteren doordat ons doel de noodzaak kent en wij maar een beetje. Wij 

denken de noodzaak te zien, te proeven, als wij op Flores zijn, maar of dat de werkelijke 

noodzaak is, is niet aan ons.  

 

Om juist te kunnen en blijven helpen volgen wij hetgeen onze zuster stichting aandraagt. Zij 

zijn Florinezen en hebben overleg met bestuurders ed., oftewel ons doel. Hierdoor 

ontvangen wij projecten die er écht toe doen (!) Helemaal nu Covid-19 economisch veel 

kapot heeft gemaakt, door een tekort aan financiën, is het helemaal noodzaak dat wij 

luisteren. Gaan wij nu verder met hetgeen op stapel stond vóór Covid-19 dan slaan wij de 

plank wellicht mis. Want als wij iets realiseren en het nadien geen leven heeft/ krijgt, dan is 

het zonde van de tijd, het geld, het goede wat wij allen willen realiseren. 

 

Ondanks dat wij nog niet zelf mogen afreizen neemt onze zusterstichting wel actie en 

overlegt zij wel met de bisschop, de Bupati, de ministeries, maar ook met de gewone mens. 

Bestuurders zijn momenteel nog druk met ‘branden blussen’, naar aanleiding van Covid-19 

en kunnen de toekomst nog niet overzien. Dit doordat er nog géén grip is op Covid-19. Net 

als in Nederland is voorzichtig plannen naar de toekomst pas mogelijk als Covid-19 onder 

controle is… maar dat betekent niet dat wij, SHF!, achterover gaan zitten….tot Covid-19 

voorbij is (!) Ook nu helpen is belangrijk, want een vangnet als in Nederland is er niet…   

Saai? Nooit niet… 
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HOE DE SPEERPUNTEN TOT STAND KWAMEN 
 

SHF! is begonnen in 2012 met ‘luisteren’ (!) Wij wilden zo snel als mogelijk het ziekenhuis 

Rumah Sakit Santa Elisabeth helpen met weer functioneel worden. Echter was er meer… Wij 

werden door sponsoren in Nederland geïnspireerd om verder te kijken dan gezondheidzorg. 

Zodoende gingen wij YHF! vragen stellen van wat is belangrijk en kregen wij veel meer 

belangrijke speerpunten te horen. 

 

In de maanden na de eerste contacten kregen wij vele aanvragen voor schoolboeken en 

voor hulp van de gezondheidszorg te weten van het ziekenhuis. We konden gelukkig helpen 

met schoolboeken het eerste jaar, 5 scholen werden voorzien. En het tweede jaar konden 

we, vanaf dat moment ‘ons’ ziekenhuis, helpen met nieuwe apparatuur en uiteindelijk een 

zeer belangrijke back-up generator. De eerste speerpunten werden al snel voor SHF!, 

schoolboeken en ‘ons’ ziekenhuis helpen waar nodig (gezondheidszorg). 

 

Er kwam al snel een derde speerpunt bij in combinatie met gezondheidszorg. In ‘ons’ 

ziekenhuis waren enkele toiletten verstopt en dit was negatief voor de patiënten en zorg. 

Hygiëne verbeteren door functionerende toiletten werd als snel toegevoegd aan de 

speerpunten. In 2015 toen wij als Nederlands bestuur ter plaatse waren hadden wij een 

gesprek met de bestuurder van de gemeente Lela. Vanuit hem kwam een vraag voor schoon 

drinkwater en of wij de gezinnen die geen toilet hadden konden helpen aan een toilet. Dit 

was in eerste instantie een gezamenlijke locatie renoveren. Al snel bleek dat wij geen grond 

konden krijgen om het aantal gezamenlijke toiletten uit te bereiden. YHF! heeft toen in 

overleg met de bestuurder van Lela het idee geopperd om individuele toilet en was units 

(MCK’s) te gaan realiseren. En in 2016 opende wij met YHF! de eerste waterwinkel maar 

konden wij ook vijftig gezinnen verblijden met een eigen MCK. Vanaf 2015-2016 had SHF! 

vier speerpunten. Vier speerpunten die ontstaan zijn door ‘luisteren’… 

 

Eén van onze sponsoren, Stichting Carolusgulden, heeft ons geïnspireerd om ons ook in te 

gaan zetten voor ouderen. We deden dit al voor gehandicapten en wezen, maar de ouderen 

bleven op de achtergrond. Toen wij ons hierin gingen verdiepen, tezamen met YHF!, bleek 

dat dit écht een ondergeschoven kindje was. Net zoals rond 1953 in Nederland is dit nog 

steeds orde van de dag op Flores. Ouderen kosten geld in onderhoud e.d. en veelal is dat er 

te weinig en worden de ouderen niet geholpen zoals ze geholpen moesten worden. Het 

bejaardentehuis wat wij zelf hebben gezien, Padu Wau, was in dusdanige staat dat wij in 

Nederland onze koeien er nog niet zouden stallen. Echt schrikbarend slecht. Ter plaatse 

hebben wij geluisterd naar de directrice van Padu Wau en kregen wij te horen wat belangrijk 

was voor de opa’s en oma’s in Padu Wau. Wij zouden de gebouwen gelijk renoveren na wat 

wij gezien hadden, maar dat was niet de wens van de directrice. Zij wilde nieuwe matrassen, 

klamboes en rubber matten bij de douchruimten… iets totaal anders dan wij Westerse 

mensen dus dachten… Zo bleek maar weer dat luisteren noodzaak is (!) 

Opa’s en oma’s  

Helpen op Flores, 

Wie had dat gedacht? 
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Sinds dat wij mochten afreizen naar Flores was werkgelegenheid een uitdaging. Vele 

mensen hebben tijdelijk werk of zijn werkeloos… ca. 65% van de bevolking. In de auto naar 

vele gerealiseerde projecten kwam dit keer op keer ter discussie met YHF! Een grote 

uitdaging… Door het concept van de waterwinkels creëerden we werk, door de MCK’s ter 

bouwen en onderhoud te plegen aan ‘ons’ ziekenhuis en aan de eerste kathedraal van 

Flores kwam er werkgelegenheid. Dit werd uitgebreid naar mate wij meer gebouwen 

konden realiseren, zoals consultatiebureaus. Nam de overheid het dorp op in het 

programma en kocht de gemeenschap de grond dan konden wij bij voldoende financiën een 

gebouw bouwen.  

Indonesiërs, Florinezen, zijn terughoudend met vragen. Dit merken wij jaar op jaar. Na vijf 

jaar durfde ‘ons’ ziekenhuis pas te vragen, uit zichzelf. Daarvoor moest YHF! het eruit 

trekken, ondanks dat ze inmiddels wisten wat het doel van SHF! en YHF! is. Zo bleek ook in 

2017. Tijdens het vieren van oud en nieuw waren wij zelf op Flores en vierden wij feest met 

vrienden in Lela. Hier waren ook vissers aanwezig. Tijdens die avond kregen wij vragen voor 

nieuwe kano’s doordat zij niet konden vissen want de huidige kano was kapot, gevaarlijk etc. 

etc. Weer een project voor werkgelegenheid (!) En weer door te luisteren… 

 

De speerpunten van SHF! zijn ontstaan door te luisteren 

Samengevat zijn de speerpunten van SHF! de volgende. Het begon in 2012 en is inmiddels 

nog steeds onveranderd. Zo nu en dan slaan we een zijweg in, maar keer op keer komen wij 

samen (!) terug op deze speerpunten. 

 

1. Gezondheidszorg, ‘ons’ ziekenhuis, nieuw 

materieel/ materiaal, opleidingen etc. 

 

2. Schoolboeken, tenslotte is het kind van nu 

de toekomst van het eiland Flores, 

 

3. Hygiëne door MCK’s (toilet en was units) 

te realiseren voor gezinnen die nu niets 

hebben. Dit geldt ook voor scholen. 

 

4. Schoon drinkwater aanbieden voor 

iedereen, 

 

5. Werkgelegenheid realiseren, hoe klein 

dan ook, één gezin is al verbetering, 

 

6. Bejaarden/ gehandicapten helpen, deze 

mensen een betere (laatste) fase van hun 

leven proberen te geven, 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corona noodhulp was 

zo’n zijweg… 
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FINANCIËN 
Het jaarlijks geworven vermogen wordt veelal zo direct mogelijk besteed aan de lopende 

projecten. De indirecte kosten zijn minimaal en hebben louter betrekking op uitgaven als 

bankadministratie- en overboeking kosten en overige onkostendeclaraties, zoals postzegels 

en materiaal ten behoeve van marketing. Hiervoor is een bestemmingsreservering 

opgenomen in de boekhouding van rond de € 750,00. 

 

Alle opbrengsten (schenkingen/ donaties) en kosten worden in beginsel geboekt op het 

project waarvoor de donatie is gedaan. De boekhouding is naast inkomend en uitgaand 

ingericht dat per project precies inzichtelijk is, op elk moment, wat toegekend is aan het 

project. Mede hierdoor kunnen wij als bestuur snel schakelen indien we zicht hebben op 

voldoende financiën en een project kan starten. De rentebaten worden aan het verslagjaar 

toe gerekend wanneer deze ontvangen c.q. gevorderd worden, in het begin van elk nieuw 

boekjaar. SHF! hanteert het programma Banana voor de boekhouding.  

 

In ‘Banana’ wordt nauwkeurig bijgehouden wat de uitgaven zijn van SHF! hiermee wordt 

bedoeld, kosten t.b.v. de bank, printer, postzegels, website e.d. Zodoende kan SHF! snel 

berekenen hoeveel procent aan algemene kosten op gaat. Wij hebben het streven om deze 

post zo laag mogelijk te houden en zullen zeker de 25% mogelijkheid van ANBI niet 

nastreven. Elke euro moet voor zo goed als 100% ten goede komen van het eiland Flores is 

ons motto. 

 

Voor zover SHF! haar vermogen niet direct aanwendt ter nastreving van haar doelstelling, 

zal dit vermogen, na overleg in een bestuursvergadering, worden belegd in defensieve 

fondsen en/of op een renterekening plaatsen tot het realiseren van het project mogelijk is. 

Tot op heden is dit allemaal geplaatst op een renterekening totdat het project gerealiseerd 

kan worden. Dit komt mede doordat de doorloop snelheid relatief hoog is. Voldoende 

financiën betekent starten met het project, dus overboeken naar YHF! oftewel Flores. 

 

De leden van het bestuur genieten geen vaste beloning voor hun werkzaamheden. Zij 

hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie 

gemaakte kosten, echter maakt het bestuur hier nog geen gebruik van. Kosten t.b.v. afreizen 

naar Indonesië e.d worden door het bestuur uit eigen portemonnee betaald. 

 

Indien SHF! zal besluiten te stoppen met haar werk, is conform statuten vastgesteld dat het 

resterende bedrag overgemaakt zal worden naar het ziekenhuis in Lela, rumah sakit St. 

Elisabeth. 

 

 

Projectenbegroting 

Elk jaar wordt er een begroting opgesteld door het bestuur van SHF! De begroting wordt 

opgesteld n.a.v. de ervaringen van donaties e.d. van voorgaande jaren. Mede hierdoor kan 

het lijken dat wij als SHF! elk jaar voorzichtig zijn met de prognose.  

 

Doordat wij als SHF! compleet afhankelijk zijn van donaties van stichtingen, fondsen, 

bedrijven en particulieren is het moeilijk om een ‘harde’ begroting op te stellen. Wij 

schatten bij benadering in wat wij als SHF! aan projecten hopen te kunnen realiseren. Het 

kan namelijk zo zijn dat bepaalde stichtingen en fondsen, onze grootste groep van 

inkomsten, ineens andere doelstellingen aannemen dan dat wij als SHF! in eerste instantie 

voor ogen hadden. Een voorbeeld van de projectenbegroting kunt u vinden in één van onze 

jaarverslagen waar de financiën worden toegelicht en vermeld. 

 

Organisatiebegroting 

Elk jaar stelt het bestuur van SHF! een organisatiebegroting op. Deze begroting betreft de 

organisatiekosten die wij verwachten te krijgen in het aankomende jaar. De begroting 

betreft in totaal circa € 2.000 per jaar en betreft onder anderen: 

 Kantoorartikelen, 

 Bankkosten, overboekingskosten bank, 

 Websitekosten, 

 Drukwerk, porti, vrachtkosten, 

 Kantoorkosten, 

 Accountants- en administratiekosten, vakliteratuur, 

 Onvoorziene kosten, 

 

Beheer 

SHF! heeft het vermogen in eigen beheer op rekeningnummer 50.25.82.383 van de ABN 

AMRO staan. Naast de penningmeester heeft de voorzitter volledig toegang tot de 

bankrekening van SHF! De penningmeester is bevoegd om het vermogen te beheren en 

goedgekeurde donaties, vergoedingen en andere kosten te boeken. De administratie wordt 

maandelijks geregistreerd en gecontroleerd door de penningmeester.  

 

Minimaal één keer per kwartaal zal de penningmeester een toelichting geven aan het 

bestuur over het verloop van de baten en lasten van SHF!  

 

Besteding van het vermogen 

De besteding van het vermogen gebeurt in overleg met het bestuur van YHF! Veelal op 

projectbasis, doordat SHF! op projectniveau fondsen werft.  
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DE WERKWIJZE VAN SHF! 
Zoals geschreven probeert SHF! de inwoners van de regio Sikka te ondersteunen door geld, 

middelen en diensten ter beschikking te stellen aan de genoemde sectoren. Hiermee wil 

SHF! bewerkstelligen dat de inwoners zelfstandig elkaar op medisch, sociaal en 

onderwijskundig gebied kunnen stimuleren. 

 

Wij werken vanuit vraag! Het heeft lang geduurd voordat de mensen van Flores begrepen 

wat wij wilden en voordat de bestuurders durfden te vragen om hulp. Wij hebben de 

bestuurders vanaf het begin gestimuleerd met het volgende: “Jullie weten waar de 

prioriteiten van jullie volk ligt, wij niet (!) Er dient een correct antwoord te komen op de 

vraag ‘apa yang terpenting’ (wat is belangrijk?). YHF! maakt een officiële projectaanvraag 

indien zij een aanvraag krijgen die doorgestuurd kan worden naar SHF! en zij maken een 

begroting. Zodra SHF! deze gegevens heeft ontvangen zullen wij het project bespreken en 

nadien een projectplan gaan schrijven om zo sponsoren aan te schrijven.  

 

SHF! werkt project gericht en het gedoneerde geld wordt indien een project gerealiseerd 

kan worden zo snel als mogelijk overgemaakt. Gedoneerd geld moet in Nederland niet op de 

bank staan als het op Flores voor verandering kan zorgen, maar er wordt geen geld 

overgemaakt indien een project nog niet financieel mogelijk is. Ook bouwen wij als SHF! 

sinds 3 jaar door melding van een sponsor een buffer op voor bijvoorbeeld het project 

kinderen naar school, een buffer om ‘ons’ ziekenhuis snel te kunnen helpen indien nodig. 

 

Zodra een project gerealiseerd kan worden wordt het geld overgemaakt naar YHF! Vanaf 

daar pakt YHF! het verder op. Zij regelen alles vanaf begin tot eind en zijn verantwoordelijk 

voor alles. Deze methode werkt goed en de transparantie die vinden wij beiden, SHF! en 

YHF! vanzelfsprekend belangrijk!  

 

De nu bereikte resultaten van de SHF! 

Met trots kunnen wij u melden dat SHF! tot op heden een ruim € 1.442.000 heeft 

opgehaald, waarvan € 6.000 begin januari 2022 wordt overgemaakt n.a.v. vraag van de 

sponsor. De vaste kosten van SHF! liggen rond/ maar meestal onder de 2% inclusief de 

kosten van de accountant. SHF! heeft in de afgelopen jaren veel projecten kunnen realiseren 

en heeft gedurende het jaar meerdere projecten in uitvoering. Wij kunnen met de realisatie 

van de bouwprojecten gemiddeld 20 mensen/ gezinnen voorzien van vast werk. De 

gerealiseerde projecten kunt u vinden op onze website www.helpflores.com, alhoewel wij 

de website hoognodig moeten updaten. Wij als SHF! hebben er voor gekozen om veel 

beeldmateriaal op de website te laten meedraaien zodat u echt ziet wat er gerealiseerd 

wordt van het gedoneerde bedrag. Tenslotte is dat het enige wat gezien wordt door vele 

donateurs. Daarnaast kiezen wij ervoor om niet alle projecten meer te omschrijven, doordat 

dit veel papier kost en in onze ogen niet bijdraagt aan het project waarvoor wij aanschrijven. 

Wij bestuderen een mogelijke sponsor en sturen één bepaald project inclusief algemene 

informatie en indien er meer gevraagd wordt zullen wij dit zeker nasturen. Tevens zijn wij 

sinds 2020 steeds vaker digitale aanvragen aan het sturen. Soms wordt e.e.a. nog op papier 

verwacht, maar in het algemeen volstaat digitaal en de verwijzing naar de algemene 

documenten op onze website. 
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JAARPLAN 2022 - 2026 
Bij het uitzetten van het te voeren beleid concentreert SHF! zich op haar statutaire 

doelstelling in combinatie met de visie. De focus van SHF! richt zich op de vermelde 

speerpunten met de kanttekening dat wij ons ook inzetten voor de ‘andere’ aangedragen 

projecten door YHF!, ook indien dit één bepaald persoon betreft.   

 

SHF! wil, met behulp van geld doneren en/of materieel en/of diensten, de doelen de 

mogelijkheid geven om weer te functioneren zoals het behoort. Daarnaast helpt SHF! met 

strategisch denken en willen wij van SHF! dat de mensen op Flores zich na het realiseren van 

het project, zich zelfstandig kunnen redden. Ook proberen wij met de projecten verbetering 

te geven aan het gewone leven (!) 

 

Al enkele jaren worden wij geholpen door strategische partners. Deze partners steunen ons 

doel elk jaar indien zij in de mogelijkheid zijn. Strategische partners zijn voor SHF! van belang 

doordat wij samen met YHF!, de bisschop en de Bupati, ook strategische plannen maken 

voor de toekomst. Door Covid-19 is dit helaas abrupt tot haar einde gekomen, maar plannen 

als een nieuwe kliniek bouwen of een nieuw bejaardentehuis zullen zeker weer tot stand 

komen indien de pandemie onder controle is en de economie herstellende is. 

 

Het beleidsplan/ jaarplan 2022 – 2026 blijft veel overeenkomsten houden met het vorige 

beleidsplan. De reden? Simpel, vasthouden aan hetgeen dat de mensen op Flores (het echte 

doel van SHF!) belangrijk vinden (!) 
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Projecten voor de aankomende jaren 

Concrete projecten die SHF! heeft geïdentificeerd ten aanzien drinkwater en hygiëne voor 

de aankomende jaren: 

 Een zesde waterwinkel beginnen in het dorp Aimere inclusief pick-up truck om water 

rond te brengen en meer mensen bereikt worden, 

 Het blijven bouwen van afzonderlijke toilet- en wasruimten voor diverse dorpen, 

mensen die nu geen echt toilet- en of wasruimte hebben, 

 Het bouwen van toiletten, 3 stuks, voor meerdere scholen die er nu géén hebben, 

 

Concrete projecten die SHF! heeft geïdentificeerd ten aanzien van het ziekenhuis/artsen 

zijn: 

 Particuliere ambulancedienst opzetten, 

 Diverse medische apparatuur naar hetgeen gevraagd wordt door de directie van de 

ziekenhuizen, 

 Het opleiden van een internist en eventueel een gynaecoloog ed., 

 Onderzoeken of het bouwen van een nieuwe kliniek nog nodig is voor de aankomende 

jaren, 

 

Concrete projecten die SHF! heeft geïdentificeerd ten aanzien van scholen: 

 Kleinere scholen voorzien van nieuwe schoolboeken, 

 Ons kinderprogramma van 80 uitbreiden naar 100 kinderen,  

 

Concrete projecten die SHF! heeft geïdentificeerd ten aanzien van ouderen, gehandicapten: 

 Ouderen blijven helpen met een beter leven creëren, momenteel is YHF! nog 

drukdoende met de grote renovatie van Padu Wau maar nadien zullen er echt nog extra 

zaken benodigd zijn, 

 Wederom onderzoeken of het bouwen en exploiteren van een nieuw bejaardentehuis 

mogelijk is, 

 Eventueel bijdragen aan de kosten van staar operaties voor ouderen, mits de chirurgen 

weer naar Flores kunnen komen, 

 Indien wij aanvragen krijgen van gehandicapten, jong of oud, deze helpen met bv. een 

rolstoel, prothese of operatie. 

 

Concrete projecten die SHF! heeft geïdentificeerd ten aanzien van HIV/Aids: 

 Kinderen en vrouwen helpen aan een onderkomen. De gesprekken hierover zullen wij 

weer gaan oppakken met de nonnen van de Fransika orde. 

  

 

 

Concrete projecten die SHF! heeft geïdentificeerd ten aanzien van werkgelegenheid: 

 Wellicht een vierde kano-project starten, 

 Werkgelegenheid houden voor de 20 timmerlieden/ werklieden die al jaren voor YHF! 

werken, 

 De werknemers van de vijf depots helpen om de verkoop te vergroten, zodat mogelijk 

meer mensen in dienst kunnen komen, 

SHF! weet inmiddels dat bij het realiseren van bovenstaande projecten er tevens banen 

gecreëerd kunnen worden, zodat gezinnen voorzien worden van een vast inkomen. Wij zijn 

trots op het feit dat wij vele gezinnen jaar in jaar uit kunnen helpen. Dit is inmiddels onze 

verantwoordelijkheid geworden, waarvoor wij ons graag inzetten. 

 

Activiteiten SHF! 

Om alle projecten te kunnen realiseren, jaar in jaar uit, zal SHF! fondsen en donateurs 

werven. Hiervoor zal het bestuur in de periode 2022 – 2026 de volgende activiteiten 

voortzetten en/ of uitbreiden: 

 De website (www.helpflores.com) verder opzetten en bijhouden, 

 Marketingacties om de naamsbekendheid te vergroten en fondsen te werven, onder 

andere mailing van nieuwsbrieven naar familie en relaties (privé en zakelijk), lokale 

acties en via internet, 

 Benaderen van relaties, te weten: 

 Bedrijven/organisaties voor donatie, sponsoring, middelen en/of diensten, 

 Particulieren voor donatie, sponsoring en/of mogelijke ondersteuning, 

 Onderwijsinstellingen (bijvoorbeeld scholen) om een “Goede doelen activiteit” 

te organiseren waar SHF! mogelijk voorlichting kan geven, 

 Andere stichtingen/ fondsen voor eventuele samenwerking, 

 Overheden of koepelorganisaties ten behoeve van eventuele subsidies, 

 Communicatiekanalen opzetten richting relaties: nieuwsbrief (minimaal tweemaal per 

jaar), Facebook en Twitter, 

 Contact houden en verstevigen met YHF! en de bestuurders van de regio Sikka op 

Flores. 

 

De verkrijging van donaties bepaalt in hoeverre de stichting haar doelstelling feitelijk kan 

nastreven. Bovenstaande activiteiten worden door het bestuur op een (kleinschalige) 

directe manier uitgevoerd. Naast donaties van vaste donateurs hoopt SHF! in de toekomst 

meer strategische partners te krijgen om samen nog meer te realiseren op Flores. 
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Lokale organisatie in Flores 

SHF! werkt intensief samen met een team van lokale mensen die werken voor onze zuster 

stichting Yayasan Help Flores! De bestuursleden staan onder leiding van Paulus Marthon. 

Zodra er projecten in uitvoering gaan ontvangen de medewerkers van YHF! een lokaal 

gerelateerd salaris. Wekelijks, bijna dagelijks wordt er gerapporteerd aan de voorzitter van 

het bestuur van SHF! door middel van email en/of Whatsapp. Ook volgt na afloop van elk 

project een financieel overzicht. Daarnaast werken wij samen met Yayasan Santa Elisabeth, 

het ziekenhuis welke onder leiding staat van de bisschop van Maumere, de regio. De 

Bisschop kennen wij inmiddels al 9 jaar en kunnen wij scharen tot een vriend van SHF!  

Tevens werken wij samen met het plaatselijke weeshuis, Yayasan Nativitas, en werken wij 

samen met overheidsinstanties indien dit noodzakelijk is om het project correct te 

realiseren. 

 

Begin 2019 kregen wij direct contact met de Bupati, de bestuurder van de regio Sikka. Wij 

hebben goede gesprekken gehad over zijn visie en hadden mondeling afspraken gemaakt 

over samenwerken. Helaas is dit door de pandemie naar de achtergrond verdwenen, maar 

de samenwerking zal zeker weer opgepakt worden zodra wij weer mogen afreizen naar 

Flores. 

 

De vrouw van de gouverneur van de Provincie NTT bezocht hier de gehandicapten die door 

SHF! naar Bali gestuurd zijn voor een operatie, prothese, bloedbehandeling. 
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