Informatie ANBI
Naam van de stichting
De naam van de stichting is Stichting “De Palmstad”.
De stichting is ook bekend onder de Indonesische naam “Kota Palem”.

KvK en RSIN nummer
Het KvK nummer van Stichting De Palmstad is 58557377.
Het RSIN nummer van Stichting De Palmstad is 853088305.

Contactgegevens
Stichting De Palmstad is bereikbaar via:
Adres
Salvador Allendestraat 28, 3065 ED Rotterdam
Telefoon
010-4471156 of 06-13303478
e-mail
info@kotapalem.nl

Doelstelling
1. De stichting heeft tot doel:
a. het ondersteunen van projecten die tot doel hebben:
de verbetering van de leefomstandigheden, waaronder begrepen (alles voor zover
mogelijk): het voorzien in levensonderhoud (voeding en schoon water), het bieden van
onderdak, het verschaffen van kleding, het zorg dragen van opvoeding en educatie, aan
arme kinderen te Kalimantan (voormalig Borneo) en andere gebieden in Indonesië.
b. het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin van
het woord verband houden of daartoe bevorderlijk zijn.
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
- het zorg dragen voor publiciteit voor de te ondersteunen projecten;
- het uitdragen van de visie van de stichting;
- het werven van financiële middelen voor de te ondersteunen projecten door het
organiseren van bijeenkomsten en/of (kleine) gospel-benefietconcerten danwel op andere
wijze.
3. Het bestuur beslist aan de hand van een in te dienen projectplan over het al dan niet
ondersteunen van een project en de hoogte van de financiële bijdrage alsmede de duur van de
steun.

Beleidsplan
De Palmstad bestaat inmiddels ruim zeven jaar. De focus van Stichting De Palmstad ligt tot nu toe
voornamelijk op onderwijs aan kinderen. Dat doen we nu uitsluitend via kleuterscholen. We gaan ons
ook oriënteren op de mogelijkheid voor het realiseren van een lagere school.
De Palmstad verbreedt daarnaast haar aanpak op onderwijsgebied met aandacht voor
volwassenenonderwijs ter versterking van de gezinnen en de samenleving als geheel.
Een belangrijke randvoorwaarde voor het verbreden van de focus is de realisatie van het
gemeenschapshuis - activiteitencentrum. In het gemeenschapshuis zullen ook andere categorieën
activiteiten dan onderwijs worden georganiseerd.
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 samenwerking
Samenwerking is een kernwoord van Stichting De Palmstad. Samenwerking is er met de op
Kalimantan gevestigde Indonesische zusterstichting Batang Danum Kasih Borneo, met plaatselijke
kerken en met de overheid. We spannen ons in om deze samenwerkingen te onderhouden en waar
mogelijk uit te breiden. Daarnaast zoeken we voortdurend de samenwerking met Europese
organisaties met verwante en aanvullende doelstellingen.
 onderwijs
Het beleid van Stichting De Palmstad is er op gericht om de kwaliteit van de onder haar hoede
vallende kleuterscholen op peil te houden en waar mogelijk verder te verhogen. Dat doen we door
het verzorgen van leermiddelen, het onderhouden van de schoolgebouwen, het innoveren van het
onderwijs en het continu bijscholen van de juffen en meesters. We spannen ons in om de
kleuterscholen naar zelfstandigheid te leiden. Waar zich gelegenheid voordoet staan we open voor
de ondersteuning van nieuwe kleuterscholen.
De zorg voor de kinderen stopt niet als ze onze kleuterscholen verlaten. We willen de kinderen
volgen in hun hele onderwijsperiode. We zijn daarom voornemens om in de toekomst een lagere
school te starten waar de kinderen van de kleuterscholen naar kunnen doorstromen en waar we ook
andere kinderen onderwijs van hoge kwaliteit kunnen geven.
 financiële adoptie
Stichting De Palmstad heeft een financieel adoptieplan. Via diverse contacten krijgen we signalen
welke kinderen eventueel in aanmerking komen voor ons financieel adoptieplan, waarmee we de
schoolgang van kinderen ook na de lagere school periode kunnen borgen.
 kinderclubs
Behalve aandacht voor de kinderen via de scholen en het financieel adoptieplan, geven we die ook
via het kinderclubwerk van verschillende plaatselijke kerken.
 voedselpakketten
In de coronacrisis zijn we begonnen met het uitdelen van voedselpakketten aan gezinnen. Vaak zijn
dat dagloners, voor wie het inkomen is weggevallen. Onze zusterstichting Batang Danum Kasih
Borneo selecteert de gezinnen en verzorgt maandelijks de voedselpakketten. Dit initiatief zullen we
ook na de coronacrisis voortzetten in de vorm van een voedselbank als één van de initiatieven in het
gemeenschapshuis.
 gemeenschapshuis - activiteitencentrum
We hebben het voornemen om een gemeenschapshuis te bouwen in Pulang Pisau, de bakermat van
De Palmstad en Batang Danum Kasih Borneo. De planvorming voor de bouw en de exploitatie zit in
de afrondingsfase. Door de coronacrisis duurt de aanloop naar de bouw langer dan de bedoeling
was, maar het initiatief wordt steeds concreter.
In het gemeenschapshuis organiseren we activiteiten die bijdragen aan de ontwikkeling van Pulang
Pisau en die kansen bieden aan de armsten in de zich snel ontwikkelende maatschappij van
Kalimantan.
Zo willen we basisonderwijs voor volwassenen aanbieden, en vakgerichte opleidingen, workshops en
trainingen organiseren. Met als doel dat de bewoners van Pulang Pisau zelf een bedrijfje kunnen
starten of een nieuw beroep kunnen uitoefenen. Maar ook allerlei andere cursussen die kunnen
bijdragen aan zelfstandigheid en aan het ontwikkelen van een volwassen maatschappij, komen met
de realisatie van het gemeenschapshuis in beeld.
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Het gemeenschapshuis zal daarnaast gebruikt worden als polikliniek voor arts en tandarts en voor
het geven van cursussen in praktische vaardigheden (bijvoorbeeld cursus haarverzorging en
naaicursussen), en voor workshops over onderwerpen als hygiëne en opvoeding.
De grond die we beschikbaar hebben voor het gemeenschapshuis, biedt ook mogelijkheden voor het
op praktische wijze inzichtelijk maken van kleinschalige ecologische landbouw door middel van een
educatief moestuinproject. We zoeken daarbij de samenwerking met gespecialiseerde personen en
organisaties.
 bestuursreizen
De komende jaren zullen we één of meer bestuursreizen per jaar houden. Doel daarvan is de lokale
contactpersonen te bemoedigen, te overleggen met het bestuur van Batang Danum Kasih Borneo en
toezicht te houden op verschillende projecten.
Mogelijkheden om vrijwilligers vanuit Europa en Indonesië zelf uit te zenden, voor hulp bij de bouw
van het gemeenschapshuis of voor onderwijs of gezondheidzorg, worden onderzocht en waar
mogelijk zenden we de komende jaren vrijwilligers voor kortere of langere periode uit.
 naamsbekendheid
De naamsbekendheid van Stichting De Palmstad verhogen we door de beschikbare communicatiemiddelen (info(r)mails, nieuwsbrieven, website, Facebook) optimaal te gebruiken.
Daarnaast promoten we het werk van de stichting op infoavonden in kleinere kring. Maar ook
grotere infoavonden met bijvoorbeeld een angklung-voorstelling behoren tot de mogelijkheid.

Ontwikkelprojecten in 2021
In de begroting voor 2021 hebben we naast de exploitatie van de bestaande activiteiten de realisatie
van het gemeenschapshuis – activiteitencentrum in Pulang Pisau opgenomen. Elk kwartaal kijken we
welke fase van dit project opgestart kan worden. De planvorming voor de realisatie van een lagere
school in Pulang Pisau hebben we doorgeschoven naar 2022.

Bestuurssamenstelling
Herlina Huisman-Gandawidjaja
Mimi Hang-Yohamei
Paul van Rossum
Johana Parizek-Sugiman
Tineke de Zeeuw

Rotterdam
Ede
Rotterdam
Amstelveen
Rotterdam

voorzitter
penningmeester
secretaris

Beloningsbeleid
De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op
vergoeding van de kosten door hen in de uitoefening van hun functie gemaakt.
* Overigens schenken de bestuursleden in de regel op vrijwillige basis de door hen gemaakte kosten
als gift aan de stichting.
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Verslag van uitgevoerde activiteiten
Kleuterscholen
Bij de oprichting van Stichting De Palmstad in 2013 heeft de stichting twee kleuterscholen in Pulang
Pisau onder haar hoede gekregen. De ene (Kota Palem Hulu) had een schoolgebouw, van de andere
(Kapuas Barat) kwamen de kinderen bij één van de leidsters thuis. Er was begonnen met de bouw
van een schoolgebouw voor deze kleuterschool. De bouw is in 2014 afgerond. In 2018 is een derde
kleuterschool (Theona) opgericht in Tangkiling. Op door derden beschikbaar gestelde grond is een
schoolgebouwtje gerealiseerd en alle benodigde onderwijsmiddelen zijn aangeschaft. De school is in
september 2018 van start gegaan. In 2019 is een tweede lokaal bij deze school bijgebouwd. In 2019 is
ook een vierde kleuterschool gestart (Kasih Borneo). Daarvoor is een lokaal gebouwd en in augustus
2019 is deze school geopend. In 2019 zijn de drie eerste scholen die we ondersteund hebben,
zelfstandig geworden. Met hulp van de lokale overheid, kerken en particulieren hebben ze stabiliteit
verworven en kunnen ze vanuit eigen perspectief verder groeien. Waar nodig en gewenst springen
De Palmstad en Batang Danum Kasih Borneo op verzoek bij, bijvoorbeeld bij onderhoud en uitbouw
van de gebouwen.
In 2020 ondersteunden we dus alleen de kleuterschool Kasih Borneo actief. De ondersteuning richt
zich op het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. We verzorgen allerlei materiaal, zoals
schooluniformen en speelmateriaal. De leidsters zijn allemaal gecertificeerd. Ook de Indonesische
zusterstichting Batang Danum Kasih Borneo beschikt over alle officiële papieren. Die zijn mede de
basis om scholen officieel geregistreerd te krijgen.
In 2020 zijn de scholen door de coronacrisis grotendeels gesloten geweest. De juffen ontvangen wel
één voor één de kinderen bij hen aan huis of bij de gezinnen. Alles is geregeld om zodra de scholen
weer open mogen een goede herstart te kunnen maken.
Financiële adoptie
In 2018 zijn we begonnen met het sponsorplan - financieel adoptieplan. Eind 2020 hebben we 13
gesponsorde kinderen. De meeste van hen gaan naar de middelbare school. Sponsoring bedraagt 10
euro per kind per maand. Er wordt geen geld aan het sponsorkind of de ouders gegeven. Maar via
een lokale contactpersoon worden voor met name het onderwijs van het kind relevante dingen
geregeld. Denk daarbij aan schooluniform, boeken enzovoorts. Ook verzorgen we met het
sponsorgeld in sommige situaties voedselpakketten, watervoorziening en eenvoudige medische zorg,
zoals revalidatietherapie.
Voedselpakketten
In 2020 zijn we vanwege de coronacrisis begonnen met het uitdelen van voedselpakketten aan
gezinnen, voor wie het inkomen is weggevallen. Onze zusterstichting Batang Danum Kasih Borneo
selecteert de gezinnen en verzorgt maandelijks de voedselpakketten. Eind 2020 was het aantal
ondersteunde gezinnen 18 in totaal.
Gemeenschapshuis - activiteitencentrum
In 2020 hebben we de plannen met onze zusterstichting Batang Danum Kasih Borneo in een
projectplan voor de bouw en de exploitatie vastgelegd. Voor het gemeenschapshuis activiteitencentrum hebben we het oog op een stuk grond dat op een centrale locatie in Pulang Pisau
ligt. De belangrijkste actie die nodig is om met de bouw te kunnen starten is het officieel op naam
van Batang Danum Kasih Borneo zetten van de grond. Door de coronacrisis verloopt dat minder snel
dan we gepland hadden. Met de fondswerving voor de bouw zijn we in 2020 op passieve wijze
gestart. We hebben inmiddels iets meer dan 13.000 van de benodigde 50.000 euro gespaard.

ANBI informatie

april 2021

4

Bestuursreizen
Elk jaar zijn er één of twee bestuursreizen naar Indonesië. In 2020 is dit door de coronacrisis niet
mogelijk geweest. Wel is er via onder andere WhatsApp bijna dagelijks contact en heeft Stichting De
Palmstad verschillende online vergaderingen met haar zusterstichting Batang Danum Kasih Borneo
gehouden.
Naamsbekendheid
De naamsbekendheid van Stichting De Palmstad vergroten we vooral door persoonlijke contacten.
De website(s), de nieuwsbrieven en de Facebook pagina zijn daar ondersteunend bij. Voor het
gemeenschapshuis - activiteitencentrum hebben we het campagnemateriaal klaarstaan
Meer informatie over de projecten en activiteiten is te vinden op de betreffende pagina’s op de
website en in de op de website geplaatste nieuwsbrieven.

Financiële verantwoording
Het financieel jaaroverzicht 2020 is op de website gepubliceerd.
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