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INLEIDING: 

 

Stichting Yanti is opgericht in februari 1998. De werkzaamheden zijn echter 
al begonnen in 1995 toen het eerste contact werd gelegd met enkele 
straatmeisjes in Yogyakarta, Indonesië. Een van deze straatmeisjes heet 
Yanti, de stichting is naar haar vernoemd.  

In dit beleidsplan worden de volgende punten beschreven en toegelicht: 

• De voorgeschiedenis 
• Huidige kernprincipe en doelstelling 
• Activiteiten 
• De resultaten en uitvoering 
• Het geld en de uitvoering daarvan 

 

VOORGESCHIEDENIS VAN 1995 TOT 2014: 

 

Opvanghuis voor straatmeisjes in Yogyakarta: 

De vicevoorzitter van Stichting Yanti, Jolanda Oudshoorn, heeft na haar 
HBO studie in 1995, een jaar vanuit een uitwisselingsprogramma van de 
Hogeschool van Utrecht, gewerkt in een opvanghuis voor straatjongens in 
Yogyakarta. Voor straatmeisjes bestond op dat moment nog geen enkele 
vorm van opvang zoals dat op dat moment wel al ruim tien jaar bestond voor 
de straatjongens. Samen met enkele lokale niet gouvermentele organisaties 
(NGO’s) heeft Jolanda in 1996 het eerste opvanghuis (Indriya Nati) voor 
straatmeisjes gerealiseerd. In de periode tussen 1995 en 2002 woonde 
Jolanda Oudshoorn voornamelijk in Yogyakarta en heeft zij meegewerkt aan 
de verder opbouw van het opvanghuis. Om dit opvanghuis en de lokale 
begeleiders, een kans van slagen te geven, is stichting Yanti anderhalf jaar 
later opgericht. Met behulp van donaties en marktopbrengsten waarbij 
zelfgemaakte spullen van de straatmeisjes werden verkocht, kon het 
opvanghuis voor straatmeisjes een bestaansrecht opbouwen. En dat is 
uitgelopen tot een geslaagde interventie van Stichting Yanti. 
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Trainings-cursushuis en wasserette voor (ex) straatmeisjes in Yogyakarta: 

Naast het opvanghuis waar lokale sociaal werkers de straatmeisjes van 
primaire levensbehoeften kunnen voorzien, is tevens een trainings-
/cursushuis opgericht (Swasti) Hier wordt les gegeven aan meisjes die kiezen 
voor een ander leven, weg van het straatleven. Voornamelijk leren de (ex) 
straatmeisjes handwerkartikelen maken welke vervolgens werden verkocht 
aan de stichting dan wel ter plekke aan lokale mensen en toeristen. Als het 
ware runnen zij hier hun eigen werk- en leerplek en tevens galerie en winkel. 
Tevens is een wasserette opgericht (Lola’s) waarin (ex) straatmeisjes aan 
het werk konden om op die manier zelfstandig een inkomen te verdienen.  

 

 

 

Loslaten en toevertrouwen aan de lokale sociaal werkers: 

Na vijf heeft Stichting Yanti het opvanghuis en trainingshuis afgestoten wat 
betreft financiering en begeleiding in de verdere opbouw. De wasserette 
heeft helaas slechts enkele jaren bestaan maar is uiteindelijk op een sluiting 
uitgelopen. Dit vanwege te hoge kosten voor Stichting Yanti om de 
onderneming in leven te kunnen houden, met andere woorden, de inkomsten 
voor de medewerkers bleven te laag om alle lasten van te kunnen betalen. 
Ook heeft de aardbeving in mei 2006 veel schade aangericht. Het opvang- 
en trainingshuis zijn echter succesvol gebleven. Lokale sociaal werkers 
konden het huis voldoende goed zelf gaan managen, zij bleken in staat 
zelfstandig proposals in te dienen bij nationale organisaties zoals Terres des 
Hommes en Stichting Kinderpostzegels en passend beleid uit te voeren.  
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HUIDIGE KERNPRINCIPE EN DOELSTELLING: 

 

Tijdens het loslatingproces van alle projecten voor straatmeisjes, is 
Stichting Yanti een andere weg ingeslagen, namelijk die van financiële en 
sociaal-emotionele ondersteuning aan arme gezinnen/kinderen met als doel 
scholing voor elk kind. Daarbij ondersteunt Stichting Yanti het belang van 
scholing aan meisjes. Alhoewel Stichting Yanti ook jongens helpt met het 
kunnen volgen van onderwijs, streeft Stichting Yanti vooral het doel 
‘onderwijs aan meisjes’ na. Nog altijd worden meisjes in landen als Indonesië 
veelal achtergesteld als het gaat om onderwijs. Met name vervolgonderwijs 
zoals middelbare school en universiteit is vaak niet beschikbaar voor 
meisjes. Doordat onderwijs in Indonesië veel geld kost (basisonderwijs is 
bijvoorbeeld niet gratis zoals in Nederland) wordt eerder gekozen om de 
jongens in het gezin (verder) te laten leren in plaats van de meisjes.  

 

Doelstelling: 

Stichting Yanti steunt de emancipatie van vrouwen op een milde manier 
omdat wij de cultuur en omgangsnormen willen blijven respecteren. Wij zien 
het belang van goed onderwijs en juist ook een universitaire studie aan 
meisjes/vrouwen zelfs in ook al trouwen zij direct na het afronden van de 
studie en gaan zij veelal niet de arbeidsmarkt op in de eerste jaren van hun 
huwelijk. Juist deze vrouwen/moeders krijgen na een goede opleiding/studie 
een andere kijk op belangrijke zaken zoals hygiëne, het belang van goede 
scholing/educatie, omgangsvormen en maatschappelijke kwesties en 
mogelijkheden voor innovatie en ontwikkeling. Belangrijke zaken welke zij 
vervolgens zullen overdragen op hun kinderen. Veelal zullen deze gezinnen 
waarbij de moeders goed onderwijs hebben genoten, zich verder 
ontwikkelen, generatie op generatie. Uiteraard streven wij na vrouwen een 
betere kans te geven op de arbeidsmarkt door het bieden van onderwijs. 
Wat Stichting Yanti betreft dus een hele belangrijke investering in de 
toekomst van het land. Ook al zijn wij een relatief kleine Stichting, vinden 
wij het absoluut de moeite waard om aan deze ontwikkeling een steentje te 
kunnen bijdragen. 
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Afwezigheid van winstoogmerk: 

Zoals blijkt uit onze statuten en uit onze feitelijke werkzaamheden, laten 
wij de uit activiteiten behaalde winst ten goede komen van onze doelstelling. 
Ons bestuur werkt op vrijwillige basis. Alle inkomsten uit verkoop, acties en 
donaties komen ten goede van het behalen van ons doel. 

 

ACTIVITEITEN VAN DE STICHTING: 

 

De activiteiten van Stichting Yanti zijn er ten alle tijden op gericht om 
financiële middelen te genereren, nieuwe donaties, fondsen en donateurs te 
werven dan wel om naamsbekendheid te bereiken. 

Deze activiteiten bestaan voornamelijk uit; 

• Marktopbrengsten. Stichting Yanti verkoopt cadeauartikelen en 
spekkoek op verschillende markten. 

• Stichting Yanti geeft met enige regelmaat presentaties aan groepen 
waarbij de wens bestaat ons (eenmalig) financieel te gaan 
ondersteunen, dan wel aan groepen die ons al financieel ondersteunen. 

• Stichting Yanti heeft vaste donateurs. Aan deze mensen wordt 
eenmaal in de twee/drie jaar een presentatie gehouden van de 
resultaten en wordt verantwoording afgelegd over de financiële 
situatie van de Stichting. Tevens ontvangen onze donateurs tweemaal 
per jaar een nieuwsbrief. 

• Stichting Yanti organiseert eens in de twee/drie jaar een evenement 
zoals een veiling en benefietconcerten. Tijdens dit soort evenementen 
betalen mensen entree en worden spullen verkocht/verloot. 

• Publicatie van nieuwsbrieven en evenementen in lokale kranten en 
website. 
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DE RESULTATEN EN UITVOERING VAN ONS HUIDIGE 
DOELSTELLING: 

 

In de afgelopen ruim tien jaar, hebben vijftien kinderen hun opleiding 
volledig en met positief resultaat kunnen afronden, variërend van 
basisonderwijs tot universiteit. In de meeste gevallen betrof dit een 
schoolcarrière startend op de basisschool en eindigend op de middelbare 
school. Met al deze kinderen is nog contact. Veel van hen hebben tevens 
werk gevonden.  

Op dit moment (schooljaar 2014-2015) kunnen 30 kinderen onderwijs volgen 
met behulp van financiële ondersteuning en sociaal emotionele begeleiding 
vanuit Stichting Yanti. Het bestuur van Stichting Yanti verricht vooral 
bovengenoemde activiteiten in Nederland met als doel om financiële middelen 
te genereren. Tevens houdt het bestuur zich bezig met de verantwoording 
aan donateurs maar ook met de controle op de financiële geldstroom in 
Yogyakarta.  

Lokale veldwerkster werkzaam in Yogyakarta: 

In Yogyakarta is al ruim tien jaar onze lokale veldwerkster werkzaam met 
de kinderen en de gezinnen. Zij ontvangt hiervoor maandelijks inkomen vanuit 
Stichting Yanti. We kennen onze veldwerkster al sinds 1996 en hebben haar 
dit werk toevertrouwd vanwege haar visie op het leven (respect en tolerantie 
tov de medemens van welke afkomst en religie dan ook, tevens ondersteunt 
zij zelfstandigheid van vrouwen en ziet het belang van goed onderwijs)     
Wij zijn van mening dat onze veldwerkster in staat is om de gezinnen op een 
prettige en doeltreffende manier te begeleiden en te motiveren voor 
onderwijs. 
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Onze doelgroep bestaat uit: 

• Kinderen uit een-ouder gezinnen na scheiding maar met name na 
overlijden van de andere ouder. 

• Kinderen die opgroeien bij opa en/of oma dan wel andere familieleden 
vanwege problematiek van dan wel het volledig ontbreken van de 
ouders. 

• Kinderen uit kansarme gezinnen waarbij de ouder(s) onvoldoende 
inkomen kunnen verwerven. 

• Drop outs; kinderen die voortijdig zijn gestopt met hun opleiding 
vanwege problemen dan wel omdat ouders/verzorgers het niet meer 
kunnen betalen. 

 

Wij vinden onze kinderen met name via wijkhoofden maar ook vanuit kerk en 
moskee. Veelal staan deze gezinnen registreert als zijnde ‘armsten’. Ook 
benadert onze veldwerkster drop outs van bepaalde scholen opdat zij 
opnieuw hun opleiding kunnen vervolgen. Onze veldwerkster onderhoudt alle 
contacten met deze mensen, instanties en scholen. 
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ONZE ZORG EN VERANTWOORDELIJKHEID TOV HET GELD: 

 

Bestedingsbeleid en beheer van financiën: 

Al onze inkomsten komen ten goede van de doelstelling. Om kinderen 
effectief en op een prettige manier van een opleiding te kunnen laten 
genieten houdt dat voor ons het volgende in: 

• Geld voor de schoolkosten, tweemaal per jaar, aan het begin van een 
schooljaar en halverwege het jaar, de tweede betaling van het 
schoolgeld. 

• Geld voor uniformen,schoenen en leermiddelen zoals boeken, 
schrijfgerei en waar nodig computer. 

• Geld voor eventuele medische kosten, naar draagkracht van de 
ouders/verzorgers. 

• Geld voor betalingen op school gedurende het schooljaar zoals 
educatieve uitjes dan wel schoolactiviteiten tijdens bijvoorbeeld 
feestdagen. 

• Geld in de vorm van salaris aan de veldwerkster in Yogyakarta.  
• Frequent contact via telefoon, mail dan wel post met onze 

veldwerkster. Onze vicevoorzitter spreekt volledig de taal, het Bahasa 
Indonesia. 

• Waar mogelijk en voor de Stichting betaalbaar en haalbaar wat 
betreft de uitvoering, eenmalige financiële ondersteuning om 
bestaande gezinnen te helpen een eigen onderneming op te starten 
zodat zij in staat zijn zelf in hun onderwijs te kunnen gaan voorzien. 
Zo hebben wij geholpen met de start van een groenteverkoop deur aan 
deur, tweemaal de aanschaf van een Becak,inclusief vergunning en 
verkoop aan huis van vruchtensappen en martabak (een Indonesische 
lekkernij) 

• Eenmaal in de zoveel jaar (minimaal drie jaar) gaat de vicevoorzitter 
naar Indonesië voor intensief contact en overleg met de veldwerkster 
en de gezinnen/kinderen. 
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Verschillende rekeningen: 

De Stichting beschikt over een spaarrekening en over een rekening waar 
geldverkeer op binnenkomt (zoals donaties en opbrengsten) en van waaruit 
geld naar de veldwerkster in Indonesië wordt gestort. Kleine bedragen 
worden gestort op een Nederlandse rekening waarvan onze veldwerkster de 
pinpas heeft. Grote bedragen worden gestort op een Indonesische 
bankrekening waarvan onze veldwerkster de houder is. Geld storten aan een 
buitenlandse rekening kost geld wat zonde is om te doen bij de kleinere 
stortingen tussendoor. Grote bedragen (bijvoorbeeld wanneer het schoolgeld 
voor alle kinderen moet worden betaald) worden gestort op de Indonesische 
rekening omdat pinnen geld kost per pintransactie en aangezien er vaak 
gepind moet worden in geval van grote bedragen is in die gevallen storting op 
de buitenlandse rekening voordeliger. Stichting Yanti kiest er vanuit 
veiligheid en zekerheid voor om niet constant een groot bedrag aanwezig te 
hebben op beide rekeningen. 

 

 

 

Opsteller beleidsplan: Jolanda Oudshoorn 2014  


