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Overzicht projectondersteuning 2020 



 

1. Same Lockdown - Different Impact  

● Nodig: 10.000 euro  
● Tijdelijke actie 
● Thema:  

  
  

Stel je eens voor: een coronapandemie waar je niet de mogelijkheid hebt om je handen te wassen en                  
je niet voldoende geld hebt voor eten & drinken. 
Zoals jullie weten is de COVID-19 crisis niet alleen een gezondheidscrisis, maar ook een economische 
crisis. Veel mensen hebben tijdelijk geen werk of zijn ontslagen. Waar wij in Nederland een sociaal 
vangnet kennen, betekent deze crisis voor kwetsbare mensen in Indonesië geen werk, geen inkomen 
en dus geen eten en drinken. 
 
Zoals bij elke crisis komt deze het hardst aan bij kwetsbare mensen die geen toegang hebben tot 

medische zorg en geen ondersteuning krijgen van de overheid.  

Voor hen is het niet alleen de vraag hoe ze moeten omgaan met het virus, maar ook hoe ze de 

volgende dag aan eten moeten komen. Gebrek aan kennis en niet de mogelijkheid om 

desinfecterende middelen aan te schaffen komt de hygiëne niet ten goede: Dit resulteert in 

communities waar de bevolking haar handen niet kan wassen ten tijde van de corona pandemie. 

 

Doel: 
Door middel van donaties voorzien wij kwetsbare mensen van voedselpakketten, zeep, desinfectie,            
maskers en vitaminen & mineralen. Het doel is om impact te leveren op zowel economisch niveau                
als op de gezondheid ten tijde van de coronacrisis. 
 

Hoe kun jij helpen? 
 



 

Impact: 
Inmiddels hebben we al meer dan 300 gezinnen kunnen helpen, om meer mensen te helpen hebben                
we jullie steun nodig! De corona pandemie is nog niet voorbij en door het leveren van deze                 
noodhulp zullen we dit helaas ook niet oplossen. Wel zorgt deze noodhulp voor voldoende              
vitaminen en mineralen, minder stress, hoop en kunnen we samen zorgen voor hoop en door middel                
van educatie en het verspreiden van preventie materialen de hygiëne verbeteren, dus zo de              
gezondheidsrisico’s ook verminderen.  Klik op > RTV OOST< om een beeld te krijgen van deze actie. 
 
Meer over onze huidige actie kun je tevens  vinden op Gofundme!.  
 

 

 

 
 

 

https://www.rtvoost.nl/nieuws/330004/Mirthe-27-strijdt-tegen-armoede-in-Indonesie
http://gf.me/u/xwzf5b


 

2. Hygiene at Elementary Schools  

● Nodig 4100 euro  
● Tijdelijke actie 
● Thema:  

  
 
De huidige coronapandemie confronteert ons des te meer met het feit hoe belangrijk het wel niet is                 
om regelmatig en op de juiste manier de handen te wassen. Dit kan besmetting met               
bacteriën en virussen, en daardoor ook mogelijk ziekte, voorkomen 
30 procent van alle scholen in Indonesië hebben geen toegang tot fatsoenlijke 

sanitaire voorzieningen. Met slechte hygiënische omstandigheden, infectieziekten 

en hogere kindersterfte tot gevolg. De zorgen omtrent de hygiëne en gezondheid 

van de jeugd in Indonesië nemen toe. Daarom willen we hier iets aan doen, samen 

met onze lokale partner Project Child Indonesia én met jou! 

 
     Latrine access to public schools in Indonesia: 

Doel: Think Volunteer zorgt met 
jouw bijdrage voor het verbeteren 
van de toegang tot duurzame 
sanitaire en hygiëne voorzieningen 
op 20 openbare scholen in 
Yogyakarta. 
Daarnaast is het doel om middels 
educatie het hygiënisch gedrag van 
kinderen te verbeteren 
  
  

 
 
 
 
 
 
Water access to public schools in Indonesia: 

 
 
 



 

Hoe kun jij helpen? 
Door middel van jouw vrije bijdrage kunnen we er voor zorgen dat er binnenkort op 20 scholen                 
betere hygiënische faciliteiten zijn!  
Geef je een donatie aan dit project, dan help je  mee aan het bouwen van handwas faciliteiten in 20 
openbare basisscholen in Yogyakarta. 
 
Budget Estimation (Totale) kosten van 1 
wastafel x 20 scholen = IDR 3,061,500 x 20 
= IDR 61,230,000 = 4100 euro  
 
 
 
 
 
 
 

Impact: 
➔ Door de handwas faciliteiten op school te verbeteren, zijn we ervan overtuigd dat onze              

leerlingen hun gezonde leven kunnen verbeteren.  
➔ Naast de oprichting van een stand voor handwas, zullen we campagnes voeren over             

gezondheid en praktische hygiëne. Doordat het merendeel van de kinderen het zichzelf niet             
heeft aangeleerd heeft om handen te wassen, zal educatie en herhaling nodig zijn om dit de                
kinderen eigen te laten worden.  

➔ De combinatie van praktische oplossingen, het installeren van de waterstands en het            
aanbieden van educatieve programma’s is essentieel om de kinderen te bereiken en hen te              
helpen begrijpen hoe belangrijk het is om aandacht te besteden aan een goede hygiëne. Dit               
geeft op langer termijn een positieve preventieve impact op het verbeteren van persoonlijke             
hygiëne en gezondheidsrisico's.  

 
 

 



 

3. Foster a stray animal  
● Nodig: 4100 euro  
● Tijdelijke actie 
● Thema:  

 
 
We willen je graag voorstellen aan Sky en zijn broertjes/zusjes: 

Sky is inmiddels de gelukkige kat van Mirthe, initiatiefnemer van Think Volunteer. Sky is zoals               
hierboven te zien in een kartonnen doos op straat ‘gedumpt’ met zijn broertjes en zusjes.               
Uitgehongerd en verwaarloosd troffen we ze aan. Mirthe besloot om Sky en broertje Simba in huis te                 
nemen. Voor de andere twee kittens vonden we ook een thuis. Simba had een gebroken poot en                 
infectie. Dezelfde dag kregen Sky en Simba een bezoek aan de dierenarts. Medische hulp kwam al te                 
laat, waardoor Simba het helaas niet gered heeft.        
Dagelijks worden er duizenden dieren op straat gegooid        
in Indonesië. Sky en zijn broertjes en zusjes hebben een          
liefdevol thuis gekregen. Maar helaas is dit niet voor elk          
dier het geval: 
 
Veel katten en honden hebben het in Indonesië moeilijk. 
Ze worden verwaarloosd, mishandeld, gedumpt, en 
kennen geen liefdevol thuis. Daarnaast is er te weinig 
preventie. Meer castreren/steriliseren is hard nodig om 
de volgende reden: op basis van een gemiddelde 
basisberekening zal een niet-gesteriliseerde poes in een 
jaar gemiddeld 3 nesten produceren, elk nest met 
gemiddeld 4-6 kittens.  Dit betekent dat in slechts 7 jaar 
tijd dat één kat en haar nakomelingen theoretisch 
420.000 katten kunnen produceren! 



 

Nog schokkender: slechts 1 op de 12 van die 420.000 katten heeft het geluk een fijn thuis te vinden. 
 

Doel: In samenwerking met Animal Friends Jogja en Lombok Animal Rescue willen we ervoor zorgen               
dat katten en honden een betere toekomst krijgen. We zorgen ervoor dat dieren de zorg en liefde                 
krijgen die ze verdienen middels campagne, opvang, redding en sterilisatie programma’s.  

Hoe kun jij helpen? 
 

1. Virtueel pleegouder worden  
Word virtueel pleegouder van een dier in nood en draag bij aan de benodigde              
basiszorg en aandacht! 
Het ondersteuningsbedrag voor honden per maand is: 25 euro  
Het ondersteuningsbedrag voor katten per maand is: 15 euro  

2. Flexibel donatieprogramma   
Jouw zelf gekozen donatie wordt niet alleen toegewezen voor 1 gekozen dier, maar             
kan ook worden gebruikt voor andere dieren in nood of benodigde middelen.            
Hieronder een overzicht wat nodig is voor verschillende middelen en programma’s:  

 
Waar gaat je gedoneerde geld naar toe?  

 
 
Dieren  

Looking good  Feeling good  Enjoy Life 

Parasieten 
behandeling & 
Verzorging  

 
Vaccinaties & Vitaminen  

Castreren & Steralisatie 
programma  

+ Dringende medische 
behandelingen  

Katten 4 euro  10 euro  20 euro  

Honden  10 euro  30 euro  35 euro  

Voorbeeld: als je kiest voor het ˜Looking Good'-pakket voor een hond, betekent dit dat je 10 euro per maand                   
doneert om de maandelijkse behandeling en verzorging van parasieten te betalen voor 1 van de honden in                 
onze database.  
Extra:  

- Indien je ervoor kiest om een virtueel pleegouder te worden, word je afhankelijk van de 

donatie die je geeft voor dit programma gematched aan een kat of hond die jij gaat 



 

ondersteunen. Je kunt een voorkeur geven voor een kat of hond in vriend van 

aanmeldformulier. Wij zullen je vervolgens matchen met een dierenvriend die jouw hulp het 

hardste nodig heeft op dat moment. Je ontvangt updates over het welzijn van je nieuwe 

vriend en zal ook ingelicht worden wanneer het dier werkelijk geadopteerd gaat worden.  

- Indien je kiest voor een flexibele donatie ontvang je algemene updates over het welzijn van 

de dieren en wat voor impact je hebt  geleverd met jouw bijdrage! 

 

Impact:   
➔ Door deel te nemen aan dit programma help je niet alleen honden en katten die het                

zwaar hebben, maar word je tevens een rolmodel dat inspireert en het goede             
voorbeeld geeft aan anderen. Ondanks zelf voor een dier te zorgen kun je toch              
helpen om deze misbruikte, verwaarloosde of verlaten dieren te verzorgen en het            
leed dat ze eerder hebben ervaren te verminderen! 

➔ Verwaarloosde en mishandelde dieren op straat kunnen een plekje krijgen in de            
shelter van AFJ & Animal Rescue Lombok. Ze krijgen hier de benodigde (medische)             
zorg, aandacht en dagelijkse behoeften.  

➔ Vanuit de shelters wordt actief gezocht naar een nieuw liefdevol thuis en wordt             
adoptie van dieren gestimuleerd. 

➔ Preventief: meer katten en honden kunnen gesteriliseerd worden, wat resulteert in           
minder straathonden en katten.  

➔ Campagne:  In samenwerking met AFJ & Animal Rescue Lombok zorgen wij voor een 

stukje campagne en educatie op de volgende gebieden: 

●  Het motiveren van steriliseren en castreren en het tegen gaan van 

onverantwoordelijk fokken.  

● Choose to adopt, don’t buy or shop! We motiveren mensen dieren om een 

gezelschapsdier uit het asiel te adopteren.  

● Think before act: het bewustmaken van verantwoordelijkheden voordat een 

dier in huis genomen wordt.  

● Stop met dieren op straat gooien! 

● Cats and dogs are friends!  



 

4. Education - The street is not for kids!  

● Nodig €4100  
● Tijdelijke actie 
● Thema:  

 
 
Elk kind heeft recht op onderwijs. Veel kinderen gaan in Indonesië niet naar school. In het hele land                  
is het basisonderwijs gratis. Dit klinkt heel mooi, maar in de praktijk houdt het in dat de ouders van                   
de kinderen toch veel kosten hebben als hun kinderen naar school gaan. Zo moeten ze zelf zorgen                 
voor schooluniformen, leer/schrijfmaterialen en vervoer. Voor het gros van de mensen in de villages              
of arme wijken is dit niet te betalen. Daarnaast zijn veel gezinnen dagelijks bezig met ‘overleven’:                
zorgen dat er voldoende eten en drinken is voor die dag. Deze mindset kan er voor zorgen dat                  
ouders het belang van onderwijs niet direct inzien en ze kinderen inzetten voor werk op de straat of                  
boerderij.  
Think Volunteer wil er samen met jou voor zorgen dat elk kind een eerlijke kans krijgt. Een eerlijke                  
kans op onderwijs en een eerlijke kans op een toekomst, want dat verdienen ze dubbel en dwars. 
 

Doel: In samenwerking met lokale projecten, waaronder de Hoshizora Foundation & Rumah Impian             
(Dreamhouse), streeft Think Volunteer ernaar om zoveel mogelijk kinderen naar school te laten             
gaan. Zo kunnen kinderen zich ontwikkelen tot zelfredzame individuen die hun dromen kunnen             
naleven. Om te beginnen zijn we werkzaam in Centraal Java, Jakarta, Yogyakarta, Flores en Papua.               
Als zij een vak kunnen leren, hebben ze later kans om beter voor zichzelf en hun familie te kunnen                   
zorgen, waardoor ondersteuning van buitenaf op een gegeven moment overbodig moet worden. 
 

Hoe kun jij helpen? 
 

1. Virtueel pleegouder worden: 
Wordt Foster Parent! Support een kind voor minimaal 1 jaar en je zorgt ervoor dat een kind                 
de educatie krijgt die hij of zij verdient. De bijdrage wordt besteed aan opleidingskosten,              
uniformen, boeken. Het zijn kinderen die gemotiveerd zijn om naar school te gaan. Het              
betreft verschillende onderwijsniveaus: basis, middelbare school, universiteit. 
 

2. Flexibel donatieprogramma: 
Jouw zelf gekozen donatie wordt niet alleen toegewezen aan een kind wat het op dat               
moment nodig heeft, maar kan ook worden gebruikt voor andere programma’s en            
materialen. Denk hierbij aan schooluniformen, boeken, campagne.  

 
Waar gaat je gedoneerde geld naar 

toe? 

 
 

 
 

 
 
 
 
 



 

Extra:  
- Na de donatie word je gekoppeld aan jouw Foster Child! Wij matchen jou met een Indonesisch kind                  
dat jou op dat moment het hardste nodig heeft.  
- Je wordt op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen omtrent jouw foster child. Het foster kind                 
wordt aangemoedigd om met je te communiceren via brieven, video’s, social media. Elk semester zul               
je een voortgangsrapport ontvangen.  
 

Impact:  
Wanneer je dit doel ondersteunt draag je bij aan een betere toekomst voor kinderen in Indonesië. 
➔ Kinderen krijgen de kans om zich te kunnen ontwikkelen  
➔ Kinderen worden door de projecten geïnspireerd en geholpen hun dromen te ontdekken en             

deze via onderwijs te realiseren.  
➔ Kinderen laten groeien tot productieve zelfredzame burgers te worden die in de toekomst             

een nuttige bijdrage leveren aan de samenleving. 
➔ Het bewustzijn van het belang van onderwijs groeit en de proactiviteit van Indonesische             

gemeenschappen zal toenemen om het onderwijs te bevorderen.  
➔ Kortom: The street is not for kids! Je geeft een kind de mogelijkheid op een toekomst, waar                 

hij of zij zal voor zichzelf kunnen zorgen en bovendien hun gezin kunnen onderhouden.  
 


