VERSLAG 2014 STICHTING KANSARME KINDEREN IN INDONESIË

Het jaar 2014 kenmerkte zich door twee belangrijke onderwerpen:
1. De inrichting van 20 nieuwe bibliotheekjes in het kader van het bibliotheekjesproject. De bibliotheekjes konden worden op- c.q. ingericht worden uit de eerder
beschikbaar gestelde donatie van de AF Jochnik-Foundation.
Een korte toelichting:
Gedurende vijf jaar (van 2006 - 2011) hebben wij 100 kleine bilbliotheekjes kunnen
opzetten met behulp van 60 Rotary clubs in lndonesië. Een aanzienlijk deel van deze
bibliotheekjes is nog in gebruik ondanks dat het sponsorprogramma hiervoor is
afgelopen. Deze Rotary Clubs kregen de gelegenheid een extra bibliotheekje op te
zetten aangezien onze sponsor, een stichting achter Oriflame lnternational, ons opnieuw
een 'grant' had toegekend. Hiermee worden twintig kleine bibliotheekjes voor de duur
van vijf jaar gesponsord.
2. Evaluatie van het gebruik van de opgerichte bibliotheekjes
In het kader van het kwaliteitsbeleid hebben wij als bestuur van de SKKI aan alle in 2013
opgerichte bibliotheekjes een vragenlijst gestuurd. Deze vragenlijst is zowel door de
supervisors van de bibliotheekjes ingevuld als door de kinderen. Hieronder staan de
resultaten van dit onderzoek vermeld. Eerst de antwoorden van de begeleiders van de
bibliotheekjes, daarna de antwoorden van de kinderen die de bibliotheekjes bezoeken.

Summary results table supervisors: In total, 16 supervisors filled out the survey of which
81% (n = 13) state to be open for 5 or 6 days a week. The other three libraries are
respectively 2, 3 and 4 days a week open. The question regarding the number of children
present in the library per day has been understood differently among supervisors. Some
supervisors indicate the number of children per day, whereas others report on the largest
number of children who are simultaneously present in the library.
The duration of the presence seems to be related to the location of the library. When a
library is located within a school, children spend approximately 30 minutes in the library.
However, when children visit libraries outside regular school hours, the visit of the library
varies between 1 and 3 hours. The supervisors have clear ideas about what kind of books
they would like to possess (even more) in their libraries. Furthermore, the equipment and
location of the libraries are several times designated as focus points by supervisors.

Summary results table children:
In total, a minimum of 91 children has filled out the surveys (of two libraries it is not exactly
clear how many children filled out the surveys). The number of boys is practically equal to the
number of girls. From the children of whom we know their age, the distribution of age is as
follows:
Age

Amount of children

4 -8 jaar

11

9 – 12 jaar

59

13 – 17 jaar

10

Total

80

51% (n = 47) of all children visit the library on average 3 times or more on a weekly basis. The
duration of a visit hugely varies: from 10 minutes till 3 hours. As mentioned earlier, we have
the idea that this is related to the fact if the visit of the library is organized by the school.
When the children visit the library after school hours, the visit can be categorized as leisure
time which goes hand in hand with longer visits. There is obviously a desire to purchase more
books with knowledge about a variety of subjects.

Conclusions from the surveys filled out:





We are satisfied about the number of children who visit the libraries
Both the frequency as well as the duration of the visits
Considering the outspoken wishes, we as board will discuss about how we can give more
freedom and possibilities of choice to the individual libraries
There is obviously a need for more books from a diverse character. We are wondering if
there are ways to search for financial support also on other levels, for example on a national
level.

3. De renovatie van het weeshuis Wikrama Putra in Semarang te Java.
De renovatie van Wikrama Putra werd mogelijk gemaakt door de speciaal voor dit
doel opgezette actie van de Stichting “Heel Hilversum Helpt” (HHH), een gezamenlijk
initiatief van drie Hilversumse Rotaryclubs (RC Hilversum, RC Hilversum West en RC
Hilversum 3).
Op 24 mei 2014 vond een galadiner/dansavond met live muziek plaats in de
sfeervolle Burgerzaal van het Hilversumse Raadhuis met ruim 100 gasten. De tijdens
het diner gehouden veiling onder leiding van de bekende veilingmeester Frederik
Baerveldt bracht ruim € 17.000 op. Enkele donaties brachten de totale opbrengst op
een bedrag van meer dan € 33.000!

De maaltijd werd tegen kostprijs geleverd door Rest. Lekr in Ankeveen, de band
speelde kosteloos en meerdere dienstverleners werkten tegen sterk gereduceerde
tarieven. Veel Rotarians zetten zich belangeloos in waardoor dit respectabele bedrag
kon worden bereikt.
Wat is er gedaan met dit geld in het kindertehuis Wikrama Putra?







Renovatie van de plafonds en de muren.
Renovatie van de 2de kleine keuken en het plafond van de grote keuken.
Vervanging van de vloeren van de babykamer
Plafond ventilatoren in de slaapruimtes en de studieruimtes
Nieuwe lampen in de slaapzalen
Als eerste stap in het aanschaffen van educatief materiaal zijn er 30 cd’s
aangeschaft voor verschillende leeftijden.

Verwijzing naar link fotoalbum renovatie WP: nog in te vullen
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