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Al vanaf 1975 hielpen donateurs van Stichting Kindertehuis Sayap Ibu vanuit Nederland bij het
opbouwen van Yayasan Sayap Ibu in Indonesië. Decennialang was er heel direct en persoonlijk contact
met de medewerkers ter plaatse en schakelden we heel concreet op de behoefte. Dat kon gaan om een
wasmachine, operaties, medicijnen, een verbouwing, rolstoelen en zo meer. Er was altijd van alles nodig,
heel concreet. In de laatste jaren lag de nadruk steeds meer op kennisoverdracht naar lokale
medewerkers, medische kosten, fysiotherapie en onderwijs/dagbesteding.
Inmiddels is de organisatie daar enorm gegroeid en bijna onherkenbaar veranderd. Er wordt nu op
landelijk niveau aangestuurd en gecommuniceerd. Het persoonlijke contact neemt sinds een paar jaar
langzaam verder af. Dat geldt ook voor concrete en rechtstreekse vraag vanuit de tehuizen.
Dat geeft een dubbel gevoel. Enerzijds zijn we natuurlijk blij met de ontwikkelingen en hoe men daar de
organisatie heeft uitgebouwd naar de landelijke schaal van vandaag. Anderzijds werden we daarmee
gedwongen opnieuw en kritisch het bestaansrecht van de Nederlandse Stichting te bekijken. We hebben
moeten constateren dat de oorspronkelijke toegevoegde waarde, heel vraag gestuurd en op operationeel
niveau ondersteunen, steeds minder aansluit bij de behoefte van de huidige, landelijke organisatie.
De toekomst, besluit
Als bestuur besloten we daarom, na lang en grondig afwegen van alle mogelijkheden, om de Nederlandse
stichting zorgvuldig te gaan afbouwen. En daar tijdig mee te beginnen. Bij de oprichting van de
Nederlandse stichting hielden we al rekening met dit scenario. En zorgden we voor een spaarpot
(Contiuniteitsfonds), om te voorkomen dat er ooit een al te plotseling einde zou komen aan de financiële
steun uit Nederland.
Dat betekent concreet het volgende.
1. U zult, tenzij u anders aangeeft, nog een enkele mailing ontvangen voor een heel specifieke vraag
of project. Het langlopende en succesvolle project ‘Kennisdeling’ is daar een schitterend voorbeeld
van: al jaren ondersteunen we dit succesvolle initiatief. U kunt altijd meer lezen via
https://projectkennisdelensayapibu.wordpress.com/author/danikevanovereem/ .
2. De spaarpot zullen we in de komende periode tot aan de zomer 2022 in regelmatige termijnen
overmaken ter ondersteuning ter plaatse.
3. In de zomer van 2022 wordt de Nederlandse stichting opgeheven.
Tezijnertijd ontvangt u van ons bericht waarin we uitgebreid terug zullen kijken op alle mooie resultaten
die dankzij jullie in Indonesië zijn behaald. Want daarover mag geen enkel misverstand bestaan: elke
donatie en alle hulp heeft tot op de dag van vandaag bijgedragen aan het structureel helpen opbouwen
van een organisatie die kwetsbare kinderen een veilige plek heeft kunnen bieden, die nergens anders
voor hen was.
Met hartelijke groet,

Selamat Tahun Baru!
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