NIEUWSBRIEF 2017
Van het bestuur:
In het kalenderjaar 2017 zijn er geen
wijzigingen opgetreden in de
samenstelling van het bestuur. Ook de
samenstelling van onze
vertegenwoordigsters in Jakarta is gelijk
gebleven. Wel zijn er wijzigingen
opgetreden in het aantal ondersteunden.
Dat was eind 2017 gedaald tot 407
personen. Aan het eind van elk jaar wordt
er een zogeheten attestatie de vita
operatie uitgevoerd door onze
vrijwilligsters. Dat betekent dat elke
ondersteunde een verklaring moet
invullen. Die verklaring wordt per
aangetekende post verzonden. Helaas
komt niet elke postzending aan bij de
betrokkene hetgeen het secretariaat
extra moeite moet doen om in contact te
komen met de ondersteunde.
Het maandelijks uit te betalen bedrag is
gehandhaafd op 650.000 roepia (13 keer
per jaar). Dat is ongeveer 44,50 euro. Het
staat de ondersteunden vrij om daarvan
een ziektekostenverzekering af te sluiten.
Bestuursleden hebben in 2017 tal van
activiteiten bezocht, waaronder de Tong
Tong Fair (stand gedeeld met Stichting
Pelita) en diverse pasars in den lande.
Het is in 2017 gelukt om de publicatie van
de – door de accountant beoordeelde –
jaarrekening eerder dan voorheen op
onze website te plaatsen. Dat willen we
graag zo houden. Maar de snelheid
waarmee de Indonesische accountant
werkt zullen we waarschijnlijk niet
evenaren. Die gegevens ontvangt het
bestuur meestal eind februari van elk
jaar.

Een kijkje in de maandelijkse uitbetaling dag in Jakarta
(Josephkerk)

Bert probeert een horloge of een bril te repareren
(helaas tevergeefs)

Financiën:
De in dit onderdeel genoemde cijfers zijn
ontleend aan de jaarrekening van onze
Indonesische accountant. Niet schrikken:
de bedragen zijn dit keer in IDR !!!!!!
Het totaal aan ondersteuningskosten
bedraagt 2.930.600.000 IDR. Halin keert
in de maand december een zogeheten
Kerst gratificatie uit aan alle vrijwilligers
die ons werk mogelijk maken. Die kosten
bedragen 258.155.999 IDR. In 2017 werd
de premie voor een
ziektekostenverzekering nog centraal
vergoed, in totaal voor 408.550.000 IDR.
De bureaukosten bedroegen 286.916.533
IDR. Voor wie het nu duizelt: in totaal
gaat het dan om 3.894.221.533 IDR
oftewel 268.567 euro op jaarbasis.
Een nadere beschouwing van onze
inkomsten leidt tot het volgende inzicht:
het aantal donaties neemt per jaar
geleidelijk af. Daar staat tegenover dat
eenmalige schenkingen en het aantal

legaten per jaar een aanzienlijk stijgende
trend kent. De inkomsten uit
gereserveerd kapitaal zijn uiteraard
afhankelijk van externe factoren zoals
rentes, beleggingsresultaten en daarvoor
in rekening gebrachte bankkosten. Dat zal
voor het jaar 2017 nogal meevallen, maar
de algemene lijn dat we interen op het
kapitaal en dus nog steeds inkomsten
nodig hebben.
Indonesië vrijwilligsters:
Stichting Halin zou haar werk niet goed
kunnen doen als we niet zouden kunnen
rekenen op de inzet van een trouwe
schare vrijwillig(st)ers. De dames Rosa
Mariono, Josepha Oetomo en Yosta
Rumalaiselan runnen in en vanuit Jakarta
de hele operatie van de uitbetalingen.

(geboren voor 16/8/1945, voormalig
Nederlanderschap zijn en geen of weinig
inkomen hebben).
Toekomst Halin:
Sinds medio 2017 kent de website van
Halin een Online donatie mogelijkheid
waarmee geïnteresseerde donateurs ook
gebruik kunnen maken van Paypal-,
creditcard- en Ideal-betalingen. Stichting
Halin heeft zich ten doel gesteld alle
ondersteunden tot het einde te blijven
ondersteunen. Daarvoor is uiteraard veel
geld nodig. Bovendien is het huidige
maandbedrag, - dat de afgelopen jaren is
opgelopen van 400.000 naar 650.000
roepia – nog steeds maar 60% van het
bedrag dat in Indonesië geldt als de
armoedegrens.Wij danken u dan ook voor
uw gewaardeerde bijdragen en hopen dat
u ons werk zult blijven steunen.

In afwachting van de uitbetaling.

Overigens is het aantal mensen dat
contant geld ontvangt behoorlijk gedaald.
Vele ondersteunden kunnen de – meestal
lange en vermoeiende – reis niet meer
aan en zijn overgegaan op bankbetaling.
In nog tien steden: Jakarta, Jogyakarta,
Palembang, Bandung, Surabaya, Menado,
Semarang, Cirebon, Magelan en Bala
Keselamatan vindt nog elke maand een
uitbetalingsdag plaats. Dat lukt ons alleen
met hulp van zo’n 17 vrijwilligers. Dit
netwerk staat tevens garant voor
informatie over de ondersteunden. Dat
laatste is geen sinecure, met name niet
ten aanzien van degenen die niet dicht
bij een steunpunt wonen en hun geld per
bank krijgen. De dames in Jakarta zijn
verantwoordelijk voor de afhandeling van
nieuwe aanvragen. Zij controleren of
iemand die een aanvraag doet, voldoet
aan de criteria voor ondersteuning
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