
 
 

Word vriend van Think Volunteer!  
Wij zijn Mirthe en Zillah, samen hebben wij in 2017 
Think Volunteer opgestart en steunen wij sociale-
vrijwilligersprojecten in Indonesië.  Sinds 2019 is Ruben 
ons team komen te versterken. Ons doel is om sociaal 
maatschappelijk werk, educatie en zorg in Indonesië te 
verbeteren. Onze specialisatie ligt in Social Work en het 
werken met projecten die zich inzetten voor doelgroepen 
zoals: straatkinderen, mensen met een beperking, 
HIV/aidspatiënten. Wij ondersteunen projecten onder 
andere door vrijwilligers en studenten naar Indonesië te 
brengen en te koppelen aan een project of organisatie dat 
bij hen past.  Voor zij starten met hun stage of vrijwilligerswerk worden ze voorbereid door 
middel van een workshop, die hen klaarstoomt voor het project en coachen hen gedurende het 
verblijf in Indonesië. Daarnaast kijken we gericht wat onze projecten nodig hebben, spelen wij 
hierop in en dragen we bij middels donaties en sponsoring.  
 
We willen de zorg niet overnemen. Wat we wél willen is kennis en handvatten bieden, zodat 
lokale gemeenschappen hierop kunnen voortborduren. Eigen kracht, persoonlijke ontwikkeling, 
sociale zorg en het creëren van een gezonde/veilige leefomgeving staan hierbij centraal. 
  
Wij zoeken steun!   
Om de 27 projecten waarmee wij samenwerken op een verantwoorde manier te kunnen blijven 
ondersteunen en ons doel te kunnen blijven realiseren zoeken wij steun. Je kunt Think 
Volunteer ondersteunen door Vriend van Think Volunteer te worden!  

 
Als ‘vriend’ ondersteun je ons voor een  
bepaald bedrag per maand of per jaar.  

Dit kan al vanaf 20 euro per jaar! 

Wil jij vrienden van Think Volunteer worden? Neem dan contact op via: 
info@thinkvolunteer.com of meld je aan via het aanmeldformulier  

Waarom Think Volunteer?  
Gespecialiseerd in Indonesië, kleinschalig, betrokken, betrouwbaar en verantwoord: 

● Think Volunteer is direct betrokken bij de (lokale) projecten. Er is altijd iemand 
in de buurt die klaarstaat voor zowel de vrijwilligers als de projecten. 

● Verantwoord en duurzaam vrijwilligerswerk moedigen we aan, 
vrijwilligerswerk met een negatieve impact proberen wij tegen te gaan. Dit doen 
wij door het aanbieden van voorlichting, voorbereidende workshops aan onze 
vrijwilligers & studenten, maar ook bieden we training/coaching voor onze 
samenwerkende Indonesische organisaties.  

● Think Volunteer geeft duidelijkheid over wat er met jouw geld gebeurt. Het 
opgehaalde geld voor ontwikkelingshulp komt vaak in verkeerde handen 
terecht. Wij zijn op locatie en betrokken. Bij Think Volunteer is er controle.  

● Alle opgehaalde gelden en middelen leveren een bijdrage aan de 
toekomstbestendigheid en zelfredzaamheid van lokale projecten en organisaties 
in Indonesië. 

mailto:info@thinkvolunteer.com
https://docs.google.com/forms/u/1/d/1xNiIyprxpU03ACZmXAvgDdMtRCR3SSUU0uPMnyFtkbs/edit?usp=drive_web
https://docs.google.com/forms/u/1/d/1xNiIyprxpU03ACZmXAvgDdMtRCR3SSUU0uPMnyFtkbs/edit?usp=drive_web


 
 

Onze projecten 
In 2019 hebben wij ons voornamelijk gefocust op Rumah Impian, Dreamhouse. Elk jaar 
ondersteunen wij verschillende organisaties. Dit doen wij door middel van het inzetten 
van de juiste studenten en vrijwilligers, van social media en directe ondersteuning in de 
vorm van gelden en middelen. In 2020 gaan wij ons focussen op het project Sumatra 
Volunteer. 

Sumatra Volunteer 
Sumatra Volunteer staat voor het creëren van een vertrouwde en veilige leeromgeving, het 
stimuleren van de emotionele, lichamelijke en sociale ontwikkeling. Daarnaast zet Sumatra 
Volunteer zich in voor het aanleren van de Engelse taal voor de armere kinderen waarvan de 
ouders geen schoolgeld kunnen betalen.  
 
Husen, de oprichter van Sumatra Volunteer zegt: ‘’Mijn Engelse lessen zijn een poort voor de 
kinderen. Zodra de kinderen meedoen met mijn project, zal er naast educatie ook aandacht 
besteed worden aan veiligheid, betrouwbaarheid, empowerment, respect en de emotionele, 
lichamelijke en sociale ontwikkeling.’’  

 
Hier volgen twee verhalen van kinderen die deelnemen aan het project van Sumatra Volunteer: 

- Een 9-jarig meisje geboren in West-Sumatra is getuige geweest van moord op haar 
moeder die door haar vader is gepleegd. Deze traumatische gebeurtenis zal haar voor de 
rest van haar leven blijven achtervolgen. Ze heeft gelukkig de kans om via Sumatra 
Volunteer haar structuur te behouden. Dit is van groot belang bij het verwerken van 
traumatische gebeurtenissen bij jonge kinderen. 

- Een 10-jarig meisje die ook geboren is in West-Sumatra, is slachtoffer van seksueel 
misbruik. Ook zij is blootgesteld aan een vreselijke situatie. Gelukkig heeft zij ook een 
veilige en vertrouwde omgeving waarin zij zichzelf kan blijven ontwikkelen, dankzij 
Sumatra Volunteer. 

 
Sumatra Volunteer wil zich graag blijven inzetten voor kwetsbare kinderen. Daarom wil 
Sumatra Volunteer zich uitbreiden en een nieuw educatie centrum starten in het dorp Surau 
Karing, West-Sumatra. Op deze manier wil Sumatra Volunteer meerdere kwetsbare/kansarme 
kinderen bereiken en helpen. Momenteel heeft Sumatra Volunteer twee educatie centra waarbij 
ze ondersteuning geven aan 170 kwetsbare kinderen! Zodra Sumatra Volunteer zich uitbreidt, 
dan zouden er minimaal 70 kansarme kinderen ondersteund kunnen worden. Deze kinderen 
kunnen dan leren en spelen in een vertrouwde en veilige leeromgeving. 
 
U kunt hierbij ondersteuning bieden door ‘vriend van’ te worden. Als ‘vriend van’ ondersteunt u 

Sumatra Volunteer voor een bepaald bedrag per maand of per jaar.  
Dit kan al vanaf 20 euro per jaar! 

Neem contact op via: info@thinkvolunteer.com of meld je aan via het 
aanmeldformulier   

mailto:info@thinkvolunteer.com
https://docs.google.com/forms/u/1/d/1xNiIyprxpU03ACZmXAvgDdMtRCR3SSUU0uPMnyFtkbs/edit?usp=drive_web
https://docs.google.com/forms/u/1/d/1xNiIyprxpU03ACZmXAvgDdMtRCR3SSUU0uPMnyFtkbs/edit?usp=drive_web


 
 

Impact - Wat hebben we al bereikt met elkaar? 

We kijken erg positief terug op wat we de afgelopen twee jaar al met onze vrijwilligers, 
stagiaires en samenwerkende projecten bereikt hebben!  

‘’Succeservaringen!’’ 

Dreamhouse 
Dreamhouse is een organisatie die zich inzet voor straatkinderen. Zij verzorgen onder 
andere voor- en naschoolse opvang, Engelse les, Lessen met betrekking tot hygiëne en 
verschillende creatieve activiteiten. Ook wordt er gewerkt aan structurele preventie. Dit 
houdt in dat zij proberen te voorkomen dat de kinderen op straat belanden. 
Dreamhouse richt zich vooral op de persoonlijke ontwikkeling van de kinderen. 
Hierdoor creëert Dreamhouse mogelijkheden voor een betere toekomst voor de 
straatkinderen.  

✔ Education centres: Dit programma biedt een leeromgeving waar arme kinderen 
kunnen leren, training en advies krijgen. Bij de organisatie Dreamhouse hebben 
we met behulp van onze vrijwilligers en stagiaires en donaties meerdere 
education centers kunnen openen. In 2018 bestonden er 5 education centres, 
inmiddels zijn er 9 education centres actief in Yogyakarta. 
 

✔ Ongeveer 120 kinderen zijn momenteel van de straat gehaald en gaan naar 
school, 60 families worden ondersteund door middel van ‘parent 
empowerment’. 
Yuni, 25 jaar, leefde op straat en kwam in de zogenoemde hope shelter van 
Dreamhouse terecht. Hierdoor kreeg Yuni structuur, onderwijs en 
toekomstperspectief. Met ondersteuning van Dreamhouse heeft Yuni nu haar 
eigen onderneming! Een warung waarin ze Indonesische snacks verkoopt. 
 

✔ Dreamhouse kwam in het nauw om het schoolgeld te betalen voor drie 
(ex)straatkinderen, waar zij de zorg voor dragen.  
Iqbal, Tia en Rudi zijn klaar voor het vervolgonderwijs. Iqbal en Tia zijn klaar 
voor de basisschool en Rudi is klaar voor de middelbare school. In Indonesië 
gelden er inschrijfkosten, moet er elke maand schoolgeld betaald worden en 
moet er een schooluniform gekocht worden. Hier had Dreamhouse nog geen 
geld voor en dat zou betekenen dat de kinderen niet konden instromen het 
volgende schooljaar. Er is een online fundraising gehouden in combinatie met 
een evenement in Yogyakarta. We hebben samen gekeken naar een oplossing 
waardoor onze student Liann en vrijwilliger Maud zich hard ingezet hebben om 
voor elkaar te krijgen dat de kinderen naar het vervolgonderwijs kunnen. Op 
Koningsdag hebben zij een evenement georganiseerd en samen met de online 
fundraising is hier 815 euro opgehaald! Dit betekent dat niet alleen Iqbal, Tia en 
Rudi nu naar school kunnen, maar ook meerdere straatkinderen geholpen 
kunnen worden.  
 

  



 
 

✔ Bij armoede komen vaak meerdere problematieken kijken. Zo gold ook voor 
Iqbal. Iqbal was een moeilijk behandelbaar persoon waarbij agressie een grote 
rol speelde. Dit kwam met name door de manier waarop en de omgeving waarin 
hij is opgevoed/opgegroeid. Een social work student heeft voor Iqbal een 
interventie bedacht waarbij Iqbal op een speelse manier kennis maakte met zijn 
eigen emoties. Het doel van deze interventie was het verminderen van agressief 
probleemgedrag en het vergroten van inzicht in zijn eigen emoties en hoe hier 
mee om te gaan. Iqbal weet zich nu beter te beheersen en heeft momenteel 
minder moeite met het bespreekbaar maken van zijn emoties. Daarnaast is deze 
interventie overgedragen aan een lokale vrijwilliger genaamd Topik. Deze 
interventie is dan ook door hem uitgevoerd. Zodoende is er sprake geweest van 
kennisoverdracht waarbij Dreamhouse ook een stukje gegroeid is.  

Fundraising, waarbij 815 euro is opgehaald… 

 
…waardoor Iqbal, Tia en 

Rudi naar school kunnen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Markus, Anis en Juli hebben inmiddels  
hun diploma gehaald! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bekijk dit filmpje van 2016 waarbij de founder van Dreamhouse spreekt: 
https://www.youtube.com/watch?v=9-xVPDMnKCA 
  

https://www.youtube.com/watch?v=9-xVPDMnKCA


 
 

Project Child Indonesia 
Project Child zet zich in voor elk kind in Indonesië om de mogelijkheid te hebben tot educatie en 
om te leven in een gezonde, schone leefomgeving die bestand is tegen natuurrampen.  

✔ Dita, 9 jaar, is geholpen aan een nieuwe bril. Dita had een bril, maar kneep altijd 
met haar ogen en was vaak vermoeid. We hebben haar ogen laten testen. We 
kwamen erachter dat haar zicht -13 en -12 was. En haar huidige bril zat op -7 en 
-8. Deze bril was beschadigd en met lijm en plakband vastgeplakt. Buiten dat ze 
niets meer zag, werd ze ook gepest op school. We hebben haar meegenomen 
naar 2 ziekenhuizen en een paar opticiens. Een nieuwe bril bleek hard nodig en 
hebben we met dank aan donaties kunnen regelen! Resultaat: een nieuwe mooie 
bril, met de juiste sterkte, geen vermoeidheid en pesterijen meer op school!  

 

Dita is ontzettend blij met haar nieuwe bril! 

 

 

 

 

  



 
 

Sayap Ibu 
Yayasan Sayap Ibu is een instelling die zorg draagt voor geestelijk en lichamelijk 
gehandicapte kinderen die zijn overgedragen aan de regering. In dit geval dus 
weeskinderen. De meeste kinderen zijn weeskinderen geworden vanwege een 
ongewenste zwangerschap. De redenen hierachter zijn: armoede, ongetrouwd zwanger 
geworden, gehandicapt kindje.  

✔ Door de inzet van een fysiotherapeut in opleiding heeft Sayap Ibu kennis 
opgedaan van nieuwe fysiotechnieken. Deze worden nu gehanteerd bij de 
kinderen met een lichamelijke handicap.  

✔ Aan de hand van een vrije minor van twee van onze studenten is er een plan 
geschreven om picto’s te implementeren bij de doelgroep binnen Sayap Ibu die 
daar baat bij heeft. Dit is een onbekende methode in Indonesië maar een 
veelgebruikte methode voor bijvoorbeeld kinderen met autisme in Nederland.  

✔ Voor de kinderen met een ernstige beperking hebben de studenten met simpele 
materialen voorwerpen ontwikkeld waarmee de kinderen kunnen spelen en 
waarbij de motoriek en zintuigen van de kinderen geprikkelt worden.  

✔ Er is onderzoek gedaan naar wat er nodig is voor de verzorgers van Sayap Ibu 
om zo goed mogelijke zorg te verlenen aan kinderen van 0 tot 5 jaar. Hoe moet 
worden omgegaan met hechting, hoe wordt een kind op een zo juist mogelijke 
manier ondersteund in zijn of haar ontwikkeling?  Aan de hand van dit 
onderzoek zijn aanbevelingen gedaan waar de organisatie op kan 
voortborduren. Er is een boek ontworpen met richtlijnen en onderbouwende 
literatuur die hierbij helpend zijn. 

Nieuwe fysiotechnieken welke nu worden gehanteerd door Sayap Ibu 
  



 
 

Helen Keller 
Helen Keller is een school die hulp biedt aan kinderen met een beperking. De kinderen 
hebben een meervoudige handicap. De meesten zijn doof, doof en blind of doof en 
slechtziend. Het doel van de school is om de kinderen vaardigheden aan te leren om zo 
zelfstandig mogelijk te kunnen functioneren.   

✔ De school geeft aan dat door de komst van westerse vrijwilligers en stagiaires zij 
nu meer kennis hebben over de beperking van de kinderen en hun gedrag. Ze 
hebben handvatten gekregen hoe zij hier het beste mee kunnen omgaan.  
 

✔ Eerder was de school niet creatief in het aanbieden van activiteiten. Het 
zwembad van de school werd niet gebruikt en thema’s als handvaardigheid 
werden vaak gecancelled. De school heeft gezien hoe belangrijk het is om ook 
spelenderwijs met kinderen om te gaan en ze creatieve/ontspannende 
activiteiten aan te bieden. Momenteel wordt er weer actief gezwommen en 
wordt er elke week een leuke creatieve activiteit gepland zoals werken met 
papier mache, schilderen, kleien.  
 

De school besteedt nu meer aandacht aan het kind als individu en de sociaal emotionele 
ontwikkeling van het kind. Het kind wordt op een positieve manier, oplossingsgericht, 
benaderd. Eerder kregen de kinderen nog wel eens een corrigerende tik, nu is dat al 
bijna niet meer aan de orde. Men ervaart dat een positieve en consequente benadering 
werkt. 

Het zwembad wordt weer gebruikt, de stralende gezichtjes komen weer 
tevoorschijn! 

 

  



 
 

Hoe wordt u vriend van? 

U kunt kiezen uit de volgende mogelijkheden: 
 
1. Particulier 

Jaarlijks        Tegenprestatie 
20 euro of meer  ✔ Keuze uit donatie voor een van de twee lokale projecten die wij jaarlijks 

kiezen om te ondersteunen 

✔ Nieuwsbrief  

✔ Persoonlijk bedankje  
50 euro of meer ✔ Keuze uit donatie voor een van de twee lokale projecten die wij jaarlijks 

kiezen om te ondersteunen 

✔ Nieuwsbrief  

✔ Persoonlijk bedankje  

✔ Think Volunteer t-shirt of linnen tas  
100 euro of meer  
 
 

✔ Vrije keuze donatie project in Indonesië  

✔ Nieuwsbrief  

✔ Persoonlijk bedankje  

✔ Think Volunteer goodiebag  

✔ Uitnodiging Culture Bite  

✔ Videoboodschap Think Volunteer 

250 euro of meer  ✔ Vrije keuze donatie project in Indonesië  

✔ Nieuwsbrief  

✔ Persoonlijk bedankje  

✔ Kunststuk uit Indonesië  

✔ Think Volunteer goodiebag  

✔ Uitnodiging Culture Bite 

✔ Videoboodschap Think Volunteer  
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 



 
 

2. Bedrijven 

Jaarlijks:  Tegenprestatie  
100 euro of meer  ✔ Naamsvermelding/logo op onze nieuwsbrief + website  

✔ Vrienden van Think Volunteer logo  

✔ Keuze donatie uit twee samenwerkende projecten in Indonesië  

✔ Persoonlijk bedankje 

250 euro of meer 
 
 

✔ Naamsvermelding/logo op onze nieuwsbrief + website  

✔ Vrienden van Thnk Volunteer logo  

✔ Keuze donatie uit twee samenwerkende projecten in Indonesië  

✔ Vermelding als sponsor van Think Volunteer  

✔ Uitnodiging Culture bite  

✔ Uniek batik stuk uit Indonesië  

✔ Persoonlijk bedankje  
500 euro of meer  

 
✔ Naamsvermelding/logo op onze nieuwsbrief + website  

✔ Vrienden van Think Volunteer logo  

✔ Vrije keuze donatie  

✔ Vermelding als sponsor van Think Volunteer  

✔ Promopakket Think Volunteer 

✔ Uitnodiging Culture bite  

✔ Think Volunteer fotoalbum 

✔ Persoonlijke bedankvideo vanuit Think Volunteer 

750 euro of meer   
 
 

✔ Naamsvermelding/logo op onze nieuwsbrief + website  

✔ Vrije keuze donatie  

✔ Vrienden van Think Volunteer logo  

✔ Vermelding als sponsor van Think Volunteer 

✔ Promopakket Think volunteer  

✔ Mogelijkheid van unieke kunstwerken op maat uit Indonesië 

✔ Uitnodiging Culture bite  

✔ Think Volunteer fotoalbum 

✔ Persoonlijke bedankvideo vanuit Think Volunteer  
 
Wil jij vrienden van Think Volunteer worden? Neem dan contact op via: 
info@thinkvolunteer.com of via het aanmeldformulier  
 
Voor informatie zie ook het beleidsplan 

mailto:info@thinkvolunteer.com
https://docs.google.com/forms/u/1/d/1xNiIyprxpU03ACZmXAvgDdMtRCR3SSUU0uPMnyFtkbs/edit?usp=drive_web
https://docs.google.com/forms/u/1/d/1xNiIyprxpU03ACZmXAvgDdMtRCR3SSUU0uPMnyFtkbs/edit?usp=drive_web
http://www.thinkvolunteer.com/wp-content/uploads/2019/07/Beleidsplan-Think-Volunteer.pdf

