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Beste sponsoren, financiële adoptanten, donateurs, vrijwilligers en belangstellenden. 

De reorganisatie van Stichting Dolidi Ndano betreffende het project in Indonesië is per          

1 maart 2022 geïmplementeerd. Het bestuur van Stichting Dolidi Ndano is trots op wat wij 

bereikt hebben om naar onze mening een goede en langdurige toekomst van het project op 

Sulawesi te waarborgen. Door de implementatie van de reorganisatie hebben wij ook de 

naam en logo van de stichting in Indonesië moeten veranderen. Het is daarom de laatste 

keer dat het bovenstaande logo gebruikt zal worden. 

In vorige edities van onze nieuwsbrieven hebben wij u regelmatig op de hoogte gehouden 

over de voortgang van de plannen om de organisatie in de uitvoering van onze 

doelstellingen sterker en stabiel te maken. In deze nieuwsbrief vertellen wij u over de 

afronding van de reorganisatie, wat de wijzigingen zijn in de organisatie, wat onze 

verwachtingen voor de toekomst zijn en hoe al deze items zijn vastgelegd.  

Verder brengen wij u weer op de hoogte van alle noemenswaardige gebeurtenissen en 

nieuwtjes over het project en het welzijn van onze kinderen.                                         

Zoals in elke eerste editie in het nieuwe jaar vindt u het financieel jaarverslag van het 

afgelopen jaar en de begroting voor het nieuwe jaar in deze nieuwsbrief.                                    

Ik wil in mijn voorwoord alvast melden dat we ondanks de COVID-19 pandemie, door 

bezuinigingen en extra financiële steun van donateurs, geen grote financiële problemen 

hebben gekend en het boekjaar sluitend hebben kunnen afsluiten zonder op de kwaliteit 

van onze zorg, de opvoeding en de bescherming van onze kinderen te bezuinigen. Vol trots 

wil ik allen die ons daar direct of indirect in gesteund hebben dan ook heel hartelijk danken!  

Rest mij, mede namens het                                                                                                                                            
bestuur U allen weer hartelijk                                                                                                                                  
te danken voor uw steun! 

Ik wens u veel leesplezier. 

Eef van Koningsveld                                                                                                                                         
voorzitter. 

 

 

 

 

  

 Contact Indonesië; 

Eef van Koningsveld (voorzitter) 
E-mail: dolidi@xs4all.nl 
Telefoon: +62 821 3634 7930 

 

Contact Nederland; 

Esther Braakhuis (secretaresse) 
E-mail: 
estherbraakhuis@gmail.com 
Telefoon: +31 6 18523005 

 

Postadres; 

Plutostraat 12                             
7557 KZ Hengelo (ov) Nederland 

Bank; 

ABN-AMRO Nederland IBAN: 
NL12ABNA0580442136 
BIC/SWIFT: ABNANL2A         
t.n.v.: Stichting Dolidi Ndano 

 

Informatie; 

Website:      
www.stichtingdolidindano.com   

 

 

 

Fiscaal nummer:  8216.82.817           
KvK nummer: 09211631 
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Efandel Moula (Efan);                                                                                                                          

Efan is op 1 februari 2022 opgenomen in ons opvanghuis. Efan is 13 jaar en is geboren 

op 12 maart 2008 in het plaatsje Barati. Door gezinsproblemen en er geen familiezorg 

mogelijk was, moest Efan het grootste deel van de week voor zichzelf zorgen. Hij heeft 

de lagere school inmiddels afgesloten en gaat nu naar de middelbare school SMP.                                                   

Efan heeft een zacht en goed karakter en is blij om opgenomen te zijn en weer deel uit 

te maken van onze grote familie.                                                                                                          

Wij heten Efan van harte welkom en doen ons best om hem een geborgen en kansrijke 

toekomst te geven. 

De reorganisatie is afgerond. De werking van onze nieuwe organisatiestructuur is getest en gereed voor 

implementatie. Voor alle geledingen in de organisatie zijn protocollen gemaakt waarin omschreven staat 

voor welke werkzaamheden iemand verantwoordelijk is, welke plichten er zijn, welke rechten er zijn en 

aan welke regels men zich dient te houden. Omdat onze doelstellingen, werkzaamheden en bezittingen 

van Stichting Dolidi Ndano ook in Indonesië geregistreerd zijn bij de overheid, moesten wij de wijzigingen 

in de organisatie en het aanwijzen van nieuwe aansprakelijke personen laten vastleggen in een nieuwe 

Notaris akte volgens Indonesisch recht. Voorwaarde van vastlegging is dat er een nieuwe naamstelling 

voor het opvanghuis moet komen. Wij hebben daarom een prijsvraag uitgeschreven en de kinderen een 

nieuwe naam laten bedenken. Op 1 maart 2022 is de acte afgegeven en is de nieuwe naam geworden 

Yayasan ‘Wongko Ndaya Ongaa’ dit is een naamgeving in het lokale dialect en wat betekend Stichting 

‘Gelukkig Kinderhart’ De oude naam Yayasan Dolidi Ndano Van Koningsveld Towale komt dan te 

vervallen. Meer info op pagina 5 (Opvanghuis). 

Het bestuur van Stichting Dolidi Ndano Nederland bestaat 

uit 5 vrijwilligers die geen beloning ontvangen voor hun 

werkzaamheden. Voorzitter Eef van Koningsveld is 

woonachtig in Indonesië als coördinator en toezichthouder. 

Secretaris Esther Braakhuis coördineert in Nederland de 

werkzaamheden. 

De organisatie in Indonesië bestaat uit negen medewerkers 

die loon naar werken ontvangen. De leiding is in handen 

van het managementteam met Seprianus Pereru als 

projectmanager en Astin Mokeba als financieel manager. 

Vijf stafmedewerkers werken in de uitvoering om de 

kinderen van het opvanghuis te verzorgen, te begeleiden 

en te beschermen. Twee stafmedewerkers dragen zorg 

voor technische installaties, grondonderhoud en 

gebouwen. De studenten worden aangestuurd door het 

managementteam. 

 Bestuur                                       
Stichting Dolidi Ndano                 

Nederland 

Managementteam             
Yayasan ‘Wongko Ndaya Ongaa’ 

Projectmanager              
Financieel manager 

Staf kinderopvanghuis            

Yayasan ‘Wongko Ndaya Ongaa’   

Studenten opvanghuis 

Kinderen opvanghuis 

Organogram 

per 1-3 2022 
Coördinatie, advies 

en controle 
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Financiële verantwoording 
Jaarverslag 2021 stichting Dolidi Ndano 

Liquide middelen  31 december 2020 31 december 2021 

Rekening courant  €   2.557,63  €   5.093,46                                                          

Rekening medisch fonds €   4.500,00  €   3.500,00                                                

Rekening studiefonds €   4.500,00  €   3.500,00                                                            

Reserves  € 11.557,63  € 12.093,46                                                                         

Staat van baten en lasten (na correctie) 

Baten   Lasten                                         

Donaties    € 55.477,31 Exploitatie   € 22.929,00                           

   Studiekosten  € 13.996,00   

   Medische kosten  €   4.390,00                       

   Bankkosten  €      663,85 

   Zakgeld project   €   3.037,00 

   Grond en gebouwen €   9.925,00      

      € 54.940,85 

   Resultaat  €       536,46         

      € 55.477,31 

         

                             

                                                                                                                    

Financieel adoptieplan  €  19.970,42                                                                                     

Donaties   €  35.506,89       

Bijdrage Resort Dolidi Ndano €            0,00       

Bijdrage Indonesische overheid €            0,00          

Totaal donaties 2021  €  55.477,31                                                          

Exploitatie begroting                                        

Voeding 28 kinderen + staf € 11.500,00    

Verzorging / kleding  €   2.600,00  

Schoolkosten (junior-senior) €   5.000,00  

Salaris Staf (9 medewerkers) € 12.000,00  

Gas/Water/Licht   €   1.350,00 

Schoolbus en scooters  €       750,00         

Inventaris   €       300,00   

    € 33.500,00 

Begroting lasten                                       

Onderhoud grond & gebouwen €   2.000,00 

Investering gebouwen  €   4.000,00  

Medische kosten   €   4.000,00 

Studiekosten (universiteit)  € 15.000,00        

Zakgeld project   €   4.500,00 

Onvoorzien   €    1000,00   

    € 30.500,00  

Begroting baten                             

Financieel adoptieplan  € 19.000,00  

Donaties uit acties  €   6.000,00         

Donaties / Giften / Reserves € 39.000,00          

    € 64.000,00 

Balans 31 december 2021 

Ontvangen donaties 2021 

Toelichting    
Balans 2021;                           

Door de COVID-19 pandemie zag het ernaar uit dat 

de balans tussen inkomsten en uitgaven verstoord 

zouden worden door minder inkomsten en meer 

uitgaven. In de vorige editie van onze nieuwsbrief 

(nr. 21 - oktober 2021) is dit gerapporteerd. Door 

enkele extra donaties aan het einde van het jaar en 

de ingevoerde bezuinigingen stond er uiteindelijk 

een positief resultaat op 31 december 2021 aan 

liquide middelen op de balans.        

Begroting 2022;                                                                            

Door de positieve balans van 2021 hebben wij een 

normale begroting kunnen maken. Naar verwachting 

zullen COVID-19 maatregelen in Indonesië geen 

grote invloed meer hebben op onze begroting. 

Daardoor is het zakgeld project ook weer in de 

begroting 2022 opgenomen. 

Begroting 2022 

Meerjarenoverzicht Baten/Lasten 
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  Baten          Lasten     

Dekkingsplan Bijz. Begroot bedrag Uitgaveplan Begroot bedrag Verdeling Bedrag 

Financieel adoptieplan   *  €        19.000,00  Studiefonds   €       15.000,00  Studiekosten €        10.000,00 

Donaties uit acties **  €          6.000,00  (Begroting lasten)   Huisvesting €          2.500,00  

Donaties/giften ***  €        30.000,00     Pers. verzorging €          2.500,00  

Donatie Resort Dolidi Ndano ****  €          2.000,00 Medisch fonds €         4.000,00   COVID-19 lasten  €             200,00  

Reserve voor studiefonds *****  €          3.500,00  (Begroting lasten)   Ziektekosten  €          3.000,00 

Reserve voor medisch fonds *****  €          3.500,00     Kliniek kosten €              800,00 

      Opvanghuis €        33.500,00  Zorg kinderen €        14.100,00   

      (Begroting exploitatie)   Vaste lasten  €        14.100,00  

      Scholing €          5.000,00 

          Middelen €             300,00  

     Gebouwen en grond €         7.000,00 Nieuw toiletgebouw €         4.000,00 

     (Begroting lasten)    Onderhoud gebouwen €         1.000,00 

     Onderhoud grond €         1.000,00 

     Onvoorzien  €         1.000,00  

      Projecten (Begr. lasten) €         4.500,00 Zakgeld kinderen €         4.500,00 

Totaal   €        64.000,00  Totaal €       64.000,00     €        64.000,00 

1 NATALIA ANGRAINI GOLONTALO M SMA 26/12/2003 

2 GLORIA IVONE PANGANDO M SMA 19/10/2005 

3 TALITHA PARIMO M SD 5/5/2008 

4 OLIVIA BURU M SMK 29/12/2004 

5 LUDIA NATALIA ASRUL M SMA 6/1/2006 

6 VERONIKA TOSINDE M SMP 1/2/2005 

7 VINA TAROBI M SMP 24/12/2008  

8 CINDY CLAUDIA POIKELU M SMA 13/7/2004 

9 MEISKE TOEA M SMA 30/5/2005 

10 VINI TAROBI M SMP  24/12/2008  

11 AURA BURU M SD 14/4/2010 

12 AULINA BURU M SMP 7/3/2008 

13 JURNI LAWIO M SMA 5/11/2004 

14 JENNY SHINTIA MESUA M SMP  14/9/2002 

         

1 ALFRET SALARUPA J SMA 23/7/2003 

2 EFANDEL MOULA J SMP  11/3/2008  

3 ARLEN CHRISTIAVAN LAGI J SMK 30/8/2004 

4 EDWARD EDWARDO ASRUL J SMP 1/2/2009 

5 FENDRI MAUGO J SMP 15/2/2006 

6 RIFELDO EPAFRAS BURU J SMP 22/9/2006 

7 DELVON TOEA J SMP 10/12/2006 

8 GABRIEL JOZE KAPALA J SD 12/11/2011 

          

      

  
  

1 GIDEON PANGANDO J UNI. MAKASSAR 23/11/2000 

2 TISRI NGKEDO M UNI MAKASSAR 26/12/2001 

3 TABITHA PARIMO M UNI MAKASSAR 5/21/2001 

4 AGNES SILVANI SALARUPA M UNI TIONGKOK 20/04/1999 

5 MUTIARA WIDIYANTI TOSINDE M UNI SALATIGA 29/6/2000 

Toelichting op begroting 2022 

Toelichting Baten 

*  Totaal 74 financiële adoptanten sponseren 

 een maandelijks bedrag voor de opvang, 

 zorg en studie van een kind.                                                   

**  Dit zijn doelgerichte acties van het bestuur 

 en spontaan aangeboden acties van mensen of                              

.                 instanties die ons project een warm hart                             

.                 toedragen.                                                                                             

***  Dit zijn spontane giften van mensen die ons 

 goede doel willen ondersteunen.                                                                                                      

***  Dit zijn spontane donaties van gasten die 

 op het resort verblijven.                                                             

*****  Dit is de reserve overgebleven uit het 

 voorgaande jaar van onze spaarrekening 

        Toelichting Lasten                                                              

Studiefonds;     Vijf van onze kinderen studeren momenteel aan een universiteit 

  of academie.  In maart 2022 studeert 1 kind (Gideon) af aan de                                           

.                                  academie “Barombong” en gaan mogelijk 2 kinderen, die hun                      

.                                  eindexamen doen op de senior highschool verder studeren op .                    

.                                  een academie of universiteit.                                                         

Medisch fonds;    De post COVID-19 lasten is opgevoerd vanwege de kosten die wij 

  maken voor de voorzorgsmaatregelen en de kosten voor de 

  corona tests die wij bij staf en kinderen laten doen als daar 

  aanleiding voor is.                                                                                            

Opvanghuis;    Momenteel wonen er 23 kinderen in het opvanghuis (inclusief 

  student Agnes). De vaste lasten zijn dit jaar hoger door  

  uitbreiding van het personeel naar 9 betaalde stafmedewerkers.                                                                                                                   

Gebouwen en De post “nieuw toiletgebouw” is een uitbreiding op onze sanitair 

grond;  voorziening op hoger gelegen grond, noodzakelijk geworden door  

  de vaste hoge waterstand in het meer.  

Afkortingen                                           

SD    = Lagere school                                

SMP = Junior high school                        

SMA = Senior high school                     

SMK = Beroeps onderwijs         

UNI  = Universiteit                                

                          NAAM                              M/J     SCHOOL         GEBOREN                           NAAM                       M/J              SCHOOL              GEBOREN 
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 Na 2 jaar voorbereiding is de reorganisatie voltooid en vastgelegd. Een reorganisatie die nodig was om het project een goede 

toekomst te geven en hiermee nog vele kansarme kinderen te helpen zodat zij ook hun kans op een goede toekomst blijven 

behouden. Ons doel was om het project in Indonesië zodanig te organiseren en de juiste mensen op de juiste plekken neer te zetten. 

Mensen die het volledige vertrouwen hebben van het bestuur in Nederland en die zich verantwoordelijk voelen het project te leiden 

op de wijze die het bestuur in Nederland voor ogen heeft. Dat is goed gelukt met Seprianus (Dodi) en Astin, die zijn opgegroeid met 

support van het project. Dodi is afgestudeerd in sociaal werk en Astin in Economie (financiële boekhouding). Beiden hebben de 

intentie om langdurig aan het project verbonden te zijn.                                                                                                                                           

Om de nieuwe organisatiestructuur met nieuwe verantwoordelijken en de beleidswijzigingen vast te leggen, is een nieuwe notariële 

akte opgemaakt en op 1 maart 2022 afgegeven volgens de Indonesische wetgeving (toestemmingswet sociaal werk). Daarmee 

voldoen wij ook aan alle voorwaarden om ons werk rechtmatig uit te voeren. 

 Stichting Dolidi Ndano heeft protocollen gemaakt met 

richtlijnen voor management, staf, studenten en 

kinderen. Deze protocollen ondersteunen alle 

betrokkenen van het project in Indonesië om onze 

doelstellingen te verwezenlijken.                                                      

In 8 protocollen staat omschreven; 

➢ Protocol procedure opname kind 

➢ Protocol gedragsregels en veiligheid 

➢ Protocol rechten en plichten van een kind 

➢ Protocol bezoekrecht 

➢ Protocol scholing en studie 

➢ Protocol gezondheidszorg 

➢ Protocol financiën 

➢ Protocol rechten en plichten stafmedewerkers 

Shintia Mesua heeft de naam Yayasan 

‘Wongko Ndaya Ongaa’ bedacht en is 

daarmee de gelukkige winnares van de 

prijsvraag geworden. Naast de eer heeft 

ze Rp. 100.000 (€ 6,-) ontvangen als 

extra zakgeld. 

Drie symbolieken zijn in het nieuwe logo 

verwerkt die de naam en doelstellingen 

vertegenwoordigen;                                          

* Het gelukkig kinderhart                                     

* Onderdak en opvoeding                                   

* Bescherming en verzorging                                            

De nieuwe naamstelling geldt alleen in Indonesië. In Nederland blijft de stichtingsnaam Dolidi Ndano gehandhaafd.  Aangezien wij vele 

internationale contacten hebben, is de tak van de stichting en het logo in 3 talige emblemen verwerkt voor al onze correspondentie.                             

Mogelijk zijn er mensen die zich afvragen waarom de namen van Herson 

en Joice Rare’a (resort Dolidi Ndano) al een tijd niet meer genoemd 

worden als betrokkenen in de organisatie en uitvoering van het project. 

Tot onze spijt is een samenwerking echter niet meer mogelijk.                                                                                                            

Al geruime tijd waren er problemen met de invloed van Herson en Joice 

in het opvanghuis. Deze problemen veroorzaakten verwarring en een 

negatieve sfeer binnen staf en kinderen van het opvanghuis en waren 

dusdanig groot dat wij moesten ingrijpen. Beide partijen zijn 

overeengekomen dat Herson en Joice zich alleen nog maar met het 

resort bezighouden en geen bemoeienis en/of rechten hebben op het 

project. Anderzijds hebben stafmedewerkers en kinderen geen banden 

meer met het resort.  Privé heeft Opa Eef ook de banden verbroken met 

Herson en Joce en bemoeit zich niet meer met het managen van het 

resort.                                                                                                                                

Alle afspraken daaromtrent zijn vastgelegd in een overeenkomst.                                                                                            
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Na de kerstvakantie hebben de scholen in Tentena hun deuren weer 

geopend en gaan onze kinderen weer naar school om daar hun lessen 

offline te ontvangen.                      

Ondanks online lessen                                                                                                                        

tijdens de corona                                                                                                          

pandemie zijn de                                                                                   

kerstrapport cijfers goed                                                                                        

te noemen en hebben                                                                                                   

de kinderen geen grote                                                                                   

achterstand in hun                                                                                                     

scholing opgelopen.                                                                                  

 

 

  

  

                               

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Agnes volgt haar studie voor dokter al 2 jaar online vanaf het opvanghuis. Haar studie zit nu ook in een fase van stage/praktijk 

opdrachten. Dat is in Indonesië wat moeilijk te organiseren omdat normaal de stage opdrachten in China gedaan worden. Het ziet er 

echter nog niet naar uit dat ze in China kan afstuderen vanwege de Corona regels in het land en haar visum inmiddels door lange 

afwezigheid is verlopen. Voorlopig probeert ze haar stage opdrachten in Indonesië te volgen en heeft ze inmiddels een observatie 

opdracht in het ziekenhuis van Palu voltooid. Agnes is nu bezig om de overige stageplekken zien te krijgen in Indonesië om haar 

praktijkopdrachten te kunnen voltooien. Omdat wij afhankelijk zijn van de situatie in China en de medewerking van de autoriteiten 

(met de daaraan gekoppelde kosten), is het nog afwachten of ze haar studie in China kan voltooien of online moet gaan afronden. 

            

 Het gaat goed met onze studenten. De COVID-19 pandemie heeft 

het studieprogramma enigszins verstoord maar met enige 

aanpassingen en genomen maatregelen tegen corona, liggen de 

studies nog redelijk op schema.                                                                                                               

Utin heeft semester 5 afgerond met zeer goede cijfers. Zelf was ze 

niet zo tevreden omdat ze 1x een C (voldoende) scoorde. De overige 

scores waren 1xB en 9xA. Met haar instelling en motivatie zal ze 

zeker gaan slagen om haar droom te verwezenlijken.                                                    

Tabitha heeft al veel stage/praktijk opdrachten voor haar studie 

gedaan in het Stella Maris ziekenhuis Makassar. Ondanks haar stage 

werkzaamheden heeft ze nog geen corona gehad. Tabitha heeft veel 

plezier in haar studie en zal later een aanwinst zijn in de medische 

zorg sector.                                                                                                                                

Mutiara is ook met haar stage/praktijk opdrachten bezig voor haar 

studie rechten. Zij heeft door de corona wel enige achterstand in tijd 

opgelopen omdat veel offline praktijk opdrachten verschoven 

moesten worden. 

Gideon heeft zijn praktijkopdracht voltooid en heeft 

daarmee zijn studie afgerond.  Het eindresultaat is 

nog niet exact bekend maar zijn graduatie is in 

maart gepland. Omdat Opa Eef in deze periode nog 

in Nederland is zal Dodi naar Makassar vertrekken 

om zijn graduatie bij te wonen. Natuurlijk zullen zijn 

huisgenoten Utin en Tabitha daarbij ook aanwezig 

zijn. Opa Eef zal de graduatie online volgen.  Na de 

graduatie zal Gideon weer naar het opvanghuis gaan 

waar hij op Opa zal wachten om dan samen invulling 

te gaan geven aan een loopbaan. Tot dan zal hij zich 

verdienstelijk gaan maken in het opvanghuis.           
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Indonesië heeft nog steeds problemen met de covid-19 pandemie. 

Nog steeds stijgen de aantallen besmettingen (naar 6 miljoen) en 

doden (naar 150 duizend), zoals in de grafiek hiernaast staat 

aangegeven.                                                                                                

Toch is de lockdown voor Indonesië opgeheven omdat de meeste 

gebieden code geel hebben en er daar weer gereisd mag worden. 

Er zijn echter ook nog steeds code oranje gebieden wat betekend 

dat het nu niet veilig is en er alleen noodzakelijk gereisd mag 

worden.  

De kleurcode in centraal Sulawesi rond het meer van Tentena en 

Poso is oranje. Dit betekent dat het niet veilig is. In de tabel 

‘Situasi Covid-19’ staat aangegeven hoe de situatie is in de   

plaatsen van de provincie Centraal Sulawesi.   

In het opvanghuis hebben alle kinderen en stafmedewerkers 

inmiddels hun twee vaccinaties ontvangen en houden wij ons nog 

steeds aan de aanbevolen veiligheids- en voorzorgsmaatregelen.                                                        

Er gelden echter geen restricties voor wat betreft de school 

bezoeken, de scholen zijn weer geopend en onze kinderen gaan 

weer normaal naar school. Daarom hebben wij ook onze kinderen 

onder 12 jaar laten vaccineren zodat zij ook beschermd zijn. 

Uiteraard houden wij de gezondheid van onze kinderen 

nauwlettend in het oog en laten kinderen met gezondheid 

klachten testen op Corona. 

In de afgelopen periode hebben onze kinderen verder geen 

klachten gehad en is iedereen gezond! 

Op de foto’s de vaccinaties van onze kinderen onder 12 jaar. 

 

 

Aura Joze Edo 
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Zonder giften van donateurs kunnen we bij Stichting Dolidi Ndano niet doen wat we nu doen.                                                                                     
We zijn daarom ook blij met iedere schenking, in welke vorm dan ook. Stichting Dolidi Ndano                                                                                                           
is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).                                                                                                               
Dat betekent dat wij over onze ontvangen schenkingen geen belasting hoeven te betalen.                                                                                                                  
Ook als schenker kun je profiteren van belastingvoordeel. Maar wat is een ANBI-status precies                                                                                           
en hoe werkt het? We leggen het graag uit. 

Wat is een ANBI? Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich nagenoeg 
geheel inzet voor het algemeen belang.                                                                                                                                                                        
Een ANBI heeft belastingvoordelen, zoals:                                                                                                                                                                                                 
* Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.                                                                                                                                                                                                                                                                 
* Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.                         
* Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.                                                                         
Om aangewezen te worden als ANBI moet de instelling voldoen aan alle volgende voorwaarden:                                                                                            
* De instelling moet volledig gericht zijn op het algemeen nut. Dit moet onder andere blijken uit de statutaire doelstelling en de 
voorgenomen activiteiten.                                                                                                                                                                                                          
* De instelling moet met nagenoeg geheel van al haar activiteiten het algemeen belang dienen. Dit is de 90%-eis.                                               
* De instelling heeft geen winstoogmerk met het geheel van haar activiteiten die het algemeen belang dienen.                                                
* De instelling en de mensen die rechtstreeks bij de instelling betrokken zijn, voldoen aan de integriteitseisen.                                               
* Geen enkel natuurlijk persoon of rechtspersoon mag over het vermogen van de instelling beschikken alsof het zijn eigen vermogen         
is. Bestuurders en beleidsbepalers mogen geen meerderheid hebben in de zeggenschap over het vermogen van de instelling.                      
* De instelling mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor het werk van de instelling. Daarom moet 
het eigen vermogen beperkt blijven.                                                                                                                                                                                
* De beloning voor beleidsbepalers is beperkt tot een onkostenvergoeding of minimale vacatiegelden.                                                                 
* De instelling heeft een actueel beleidsplan.                                                                                                                                                                
* De instelling heeft een redelijke verhouding tussen beheerkosten en bestedingen.                                                                                                                           
* Geld dat overblijft na opheffing van de instelling wordt besteed aan een ANBI, of aan een buitenlandse instelling die voor minimaal 
90% gericht is op het algemeen nut. Voor een culturele ANBI geldt dat het batig liquidatiesaldo besteed moet worden aan een ANBI 
(of buitenlandse instelling die voor minimaal 90% gericht is op het algemeen nut) met een soortgelijk doel.                                                 
* De instelling voldoet aan de administratieve verplichtingen.                                                                                                                                                  
* De instelling publiceert specifieke gegevens op een eigen of gemeenschappelijke website. (zie www.stichtingdolidindano.com) 

 
  

       

Om u een goed overzicht te geven van schenkingen en hoe Stichting Dolidi Ndano haar doelstellingen 

met deze financiële middelen kan verwezenlijken, geven wij u een sponsor overzicht van 2021. 

Financiële adoptanten van € 5,- p/m of € 60,- p/j Aantal adoptanten   7  Totaal inkomen €      420,-   

Financiële adoptanten van € 10,- p/m of € 120,- p/j Aantal adoptanten 21  Totaal inkomen €   2.520,- 

Financiële adoptanten van € 25,- p/m of € 300,- p/j Aantal adoptanten 40  Totaal inkomen € 12.000,-   

Financiële adoptanten met ander bedrag p/m of p/j Aantal adoptanten   8  Totaal inkomen €   5.030,-   

Spontane donaties en donaties uit acties  Aantal donateurs    41  Totaal inkomen € 35.507,-                  

      Totaal sponsors  117  Totaal giften      € 55.477,- 

Natuurlijk zijn wij dankbaar voor alle donaties en waarderen wij dat van groot tot klein.               

Wij publiceren regelmatig wat namen met donaties in onze nieuwsbrief omdat ze bijzonder 

zijn of dat er een mooi verhaal achter zit. Daarvoor vragen wij toestemming. Indien u uw 

verhaal of donatie met naam en toenaam vermeld wil zien vernemen wij dat graag! 

           DONEREN? 

U kunt aangeven of u 

maandelijks of jaarlijks 

wilt doneren of eenmalig 

met een bedrag naar 

keuze. Ook is het 

mogelijk aan te geven of 

u gericht op een project 

wilt doneren of in het 

algemeen. 

ABN-AMRO   IBAN; 

NL12ABNA0580442136     

SWIFT;  ABNANL2A 
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Richard en Tanja hebben uit hun spaarpot € 2.000, - gedoneerd waarmee wij uit de brand waren. Tot onze grote verrassing 

ontvingen wij in januari van dit jaar weer een donatie van  € 3.200,- op onze rekening en met onderstaand verhaal.                                                                                                                                                          

Ontvangen brief (niet vertaald); We really hope that the pandemic situation will get better soon. We miss you and whole 

Indonesia. You can be sure – as soon as Indonesia opens for Tourism, we’ll take the very next plane ☺ Until then we can 

only think of you and try to collect some more money for the children. And now we’re very happy to tell, that we just 

could send another donation to the ABN Amro account of EUR 3,200.00. The biggest part is given by my (Tanja’s) mother 

as a private donation as well as the gifts she got from her friends for her 70th birthday. Enclosed you can find a photo of 

Richard and my mother in front of the Christmas tree showing the donation as well as the box we did prepare for. You can 

use the photos for your official newsletter if you want.                                                                                                                                                  

The remaining part is coming from our very best friends and family who are giving some donation to us every year. 

Richard, Tanja, Mama Richard (Tanja), familie en vrienden …..Hartelijk bedankt voor jullie vertrouwen en steun!                                                                                                                                                                                                                       

  

 

Vereniging “Eerlyk Waar” heeft een bedrag van maar liefst € 4.500,00 als donatie overgemaakt naar                                          

onze stichting. “Eerlyk Waar”, voorheen de Wereldwinkel Hengelo, heeft helaas haar deuren moeten                                                  

sluiten om meerdere redenen. Het bestuur van vereniging “Eerlyk Waar” heeft de inhoud van haar                                           

kas verdeeld over meerdere goede doelen waaronder ook stichting Dolidi Ndano.                                                                           

De cheque is overhandigd door Yvette Vos (bestuurslid Eerlyk Waar). Yvette heeft stichting Dolidi                                                                           

Ndano aangedragen voor deze schenking. Alle betrokkenen van Vereniging Eerlyk Waar… Hartelijk dank!  

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

Richard en Tanja Mairhofer uit Oostenrijk steunen al jarenlang 

onze kinderen door regelmatig een groot bedrag te doneren. Ze 

hebben het project in Indonesie ook enkele keren bezocht op hun 

vakantiereis. Als er een aanleiding is, schromen ze niet om actie te 

voeren en vragen aan familie en vrienden het project te 

ondersteunen. Daarnaast hebben ze een spaarpotje waar we in 

moeilijke tijden een beroep op kunnen doen. Dat beroep hebben 

wij eind vorig jaar op hun gedaan vanwege de Coronapandemie 

waardoor wij minder inkomsten uit donaties hadden en daardoor 

wat in de financiële problemen kwamen.   

De financiering voor het project van Stichting Dolidi Ndano is volledig afhankelijk van giften. Al ruim 12 jaar ontvangen wij donaties 

van sponsors die ons steunen om kansarme kinderen in Centraal Sulawesi weer een kans te geven. Op deze pagina informeren wij u 

over enkele bijzondere donaties met een verhaal erachter en over de wijze hoe ons goede doel verder gesteund wordt.                                          

Foto’s, informatie en verhalen worden altijd met toestemming van de betrokkenen geplaatst. Indien u zelf een donatie en/of verhaal 

geplaatst wil hebben in onze nieuwsbrief, kan u deze informatie aanleveren op e-mailadres; dolidi@xs4all.nl                                                        

         Grote dank aan al onze sponsors;                                                                                                        
Stichting Dolidi Ndano wordt gesteund door een grote groep trouwe sponsors. Zonder de giften van                                         
financiële adoptanten en sponsoren kunnen wij niet bestaan. Ondanks de coronapandemie, zijn onze                                              
financiële middelen voldoende om al onze doelstellingen te kunnen verwezenlijken. Het missen van                                      
inkomsten uit acties zijn opgevangen door wat bijzondere donaties zoals hierboven al zijn aangegeven.                                            
Aansluitend willen wij toch ook nog 2 mensen vermelden die een bijzondere donatie hebben gedaan;                                                                  
Mareike Tacke - Reichert uit Duitsland en Pamela Laureys (vrijwilligster) uit Zwitserland hebben er                                            
mede voor gezorgd dat met hun uitzonderlijke extra steun wij de gevolgen van de pandemie het hoofd kunnen bieden. 

• KTR Benelux uit Nederland                             

Deze sponsors dragen ons project een warm hart toe door regelmatig een groot bedrag te doneren.   
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Foto’s gemaakt door de kinderen 


