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Kinderen Impian Anak 
Dit schooljaar (2017 -2018) worden in totaal 73 kinderen gesponsord, de verdeling over verschillende 

schooltypen is als volgt: 
 

Schooltype Aantal kinderen 

Basisschool (SD) 36 

Junior Highschool (SMP)  29 

Vakopleiding (SMK) 0 

Highschool (SMA) 4 

Universiteit 4 

 
In de loop van het schooljaar verandert dit lijstje soms, ivm uitval, nieuwe kinderen en andere 

schoolkeuze 
 

 
Op huisbezoek bij Maulana Badriansyah die in de 5e klas van de basisschool zit 

 

Het aantal gesponsorde kinderen is flink afgenomen omdat veel van de kinderen die een paar jaar 
geleden gesponsord werden door een groep sponsors uit de Verenigde Arabische Emiraten uit het 

project zijn gegaan. Van de sponsors hebben we dit jaar geen bijdrage meer gekregen, waardoor het 
onmogelijk was alle kinderen te blijven helpen. Gelukkig hebben we toch veel kinderen bij nieuwe 

sponsors onder kunnen brengen, en worden nog een paar kinderen uit de reserves geholpen. 
 

Ons streven is het aantal kinderen niet meer op te laten lopen.  

Naarmate de kinderen die nu in het project zitten ouder worden, wordt het onderwijs duurder.  
Nog los van de hogere kosten van de vervolgopleidingen wordt het leven in Lombok, dus ook het 

onderwijs, duurder.  
We proberen om de sponsorbijdrages gelijk te houden voor de sponsors. Eventuele tekorten kunnen 

we nog steeds opvangen met de opgebouwde reserves.  

 
De centrale inkoop van schoolspullen levert wel wat kostenbesparing, maar het blijft een 

discussiepunt. We merkten dat kinderen niet altijd genoegen namen met de schoolspullen die ze via 
Impian Anak kregen. Vooral de rugzakken bleven vaak thuis hangen, of werden weggegeven. Ook in 



Lombok zijn de kinderen kieskeurig, en hebben soms liever een ander model, kleurtje of wat dan ook.  

We hebben dan ook besloten om ieder kind een maximale bijdrage te geven voor de aanschaf van 

schoenen en een schooltas. Kinderen krijgen wel nog een standaard pakket met schriften en overige 
schrijfspullen. In de loop van het schooljaar gaan we bekijken in hoeverre dit een betere oplossing is. 

Een bijdrage voor uniformen/schoolkleding wordt per geval beoordeeld. Centrale inkoop hiervan is 
lastig, omdat elke school eigen voorschriften heeft met betrekking tot de kleding.   

 

Voorjaar 2017 zijn er verschillende leerlingen afgestudeerd. 
Oki heeft een vakopleiding informatica afgerond. Hij wilde een vervolgopleiding doen op UNRAM 

universiteit, maar werd afgewezen. Daarom is hij in het najaar een korte horecaopleiding gaan volgen, 
omdat dat meer kans op een baan gaf dan de informaticaopleiding.  

Zaldi heeft highschool afgerond, en was al met een door Impian Anak gesponsorde duikopleiding 
bezig. In het najaar is besloten dat Zaldi niet verder ondersteund zal worden voor de duikopleiding. 

Zijn inzet en motivatie hiervoor was onvoldoende. 

Andi Jumadil heeft een vakopleiding Elektronica afgerond en is aan het werk gegaan op zijn 
vakgebied. 

 

 
 
Meli en Mahnun zijn uit het project gegaan vanwege een huwelijk. Mahnun zat in de brugklas, SMP. 

Meli zat in het eerste jaar van een vakopleiding. Getrouwde dames (ongeacht de leeftijd) mogen daar 
geen onderwijs volgen. 

Elsha is uit het project gegaan omdat zij na de basisschool naar een internaat bij een moslimschool is 
gegaan. Na veel discussie hebben we besloten om een opleiding op dit soort scholen niet te 

ondersteunen als kinderen intern gaan. Blijven de kinderen thuis wonen, dan wordt per geval bekeken 

of Impian Anak de kinderen blijft ondersteunen. Onze voorkeur gaat echter uit naar een opleiding op 
een minder religieuze school.  

 

Medicijnen 
De medicijnenpot wordt nog steeds gebruikt voor medische hulp aan sponsorkinderen of hun 

gezinsleden. Uit algemene donaties wordt de medicijnenpot aangevuld. 
Naast wat kleine bijdragen wordt er weinig aanspraak gemaakt op de medicijnenpot.  

Toch willen we deze voorziening aanhouden voor noodgevallen en voor gezinnen voor wie de 
(onverwachte) medische kosten een probleem vormen. Ook helpen we enkele mensen die regelmatig 

(preventief) medische kosten maken.  

 
Jarenlang hebben we bijgedragen aan het vervoer en de therapie voor Fitri en Rahman naar het 

behandelcentrum van Stichting LombokCare.  



Helaas is Fitri in november 2017 plotseling overleden.  

We regelen nu nog steeds het vervoer voor Rahman uit Kediri, evenals een bijdrage voor zijn 

behandelingen. Rahman heeft een vorm van hersenverlamming, cerebrale parese. Hij krijgt bij 
LombokCare 2 keer per week een behandeling (therapie). Ook volgt hij bij LombokCare geregeld 

lessen op de SLB-school (school voor bijzonder onderwijs). 
 

 

 
Fitri en Rahman (met Daan) 

 

Sponsoring kleine bedrijfjes/noodhulp aan gezinnen 
In 2017 zijn er geen bijdragen gedaan aan bedrijfjes, wel zijn er bijdragen gedaan aan gezinnen in 

verband met sterfgevallen.   

 
 

Zonnepanelen voor Lombok 
Er zijn geen uitbreidingen aan dit project geweest in 2017. De bestaande installaties worden waar 
nodig nog steeds onderhouden.  

 
 

 

Vergoeding algemene kosten 

Ons uitgangspunt is dat alle bijdragen van donateurs/sponsors naar de kinderen/projecten in Lombok 

gaan. De onkostenvergoedingen voor het team in Lombok (Opan/Ida en Daan ontvangen een  
bijdrage/onkostenvergoeding), bankkosten en overige algemene kosten worden door familie Geurts 

en uit de rente-opbrengsten betaald. 

 
In het overzicht zijn geen kosten opgenomen voor domein en hosting van de Impian Anak website  

(€ 130,00)). Deze worden volledig gesponsord door Orbis System Solutions bv. 
 

Toevoeging aan reserves 
Dit geld is grotendeels bestemd/gereserveerd voor schoolkinderen.  
De rest is nog niet toegewezen aan een project. 

 



Financieel verslag Impian Anak 2017 

 

BALANS  31.12.2017 

   Activa 
  Voorraad lesmateriaal 
 

49 
 
Vlottende Activa 

  Totaal Vorderingen en overlopende activa 
 

0 

Totaal Liquide middelen 
 

22.906 

   Totaal Activa 
 

22.955 

   Passiva 
  Reserves niet gespecificeerd 
 

0 

Totaal Reserves Projecten / Kinderen 
 

22.955 

  
  Totaal Passiva 
 

22.955 

     
  STAAT VAN BATEN EN LASTEN  31.12.2017 

   BATEN 
  Baten uit eigen fondsenwerving 
  - Donaties Schoolkinderen 6.928 

 - Donaties Medicijnen / Therapie 2.091 
 - Overige Donaties 126 
 Totaal baten uit eigen fondsenwerving 

 
9.145 

Overige Baten 
 

55 

Baten tbv beheerskosten (donatie van familie Geurts)  971 

   Som der Baten 
 

10.171 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

LASTEN 
 
Besteed aan de doelstelling(en) 
 

  - Kosten Lesmateriaal  191  

- Kosten Schoolkinderen Algemeen 347  

- Kosten Registratie School 1.739  

- Kosten SPP 662  

- Kosten Schooluniformen / Tas 485  

- Kosten Schoolboeken 289  

- Kosten Stage 346  

- Kosten Medicijnen / transport tbv therapie 1.085  

- Kosten Zonnepanelen 32  

- Kosten Ondersteuning gezinnen 126  

Totaal besteed aan de doelstelling(en)  5.302 

Kosten Specificaties 
  Vergoeding Medewerkers (betaald uit donatie van fam. 

Geurts en uit rente-opbrengsten) 1.010  

Algemene kosten 16 
 Totaal Kosten Specificaties 

 
1.026 

   Som der lasten 
 

6.328 

   Resultaat (gaat naar de reserves) 
 

3.843 
 

 

Kengetallen volgens definitie CBF 
 

Verkort overzicht 2017 

Som der Baten 10.171 

Som der lasten 6.328 

Resultaat 3.843 

Totaal besteed aan de doelstelling(en) 5.302 

Reserves 22.955 

  Kengetallen 
 Kosten % eigen fondsen werving 0 

Bestedingspercentage baten 52,13 

Bestedingspercentage lasten 83,79 
 
 



 


