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Inleiding. 
 
Ook in 2022 bleef corona de wereld en ook het projectgebied 
De doelstelling van de stichting bleef mede daardoor het afgelopen jaar nog 
De meest handelende rol is weggelegd voor Gertrud. Zij verblijft een fiks deel van het jaar in 
deze kleine sobere gemeenschap op Bali.
Bij het arme deel van Bali, zoals in 
rezen de pan uit en het etensbord 
Schoolgeld en schooluniformen werden on
De opgedroogde inkomstenbron ligt nog steeds op één oor omdat 
naar Bali gaan voor de  luxere
Privé bezittingen, zoals winkeltjes en lapjes grond,  zijn verkocht. Maar de wil om door te 
gaan leeft gelukkig nog wel heel sterk.
Kemenuh de moed erin houden.
Gelukkig is Gertrud daar een  geweldige pleitbezorgster
haar gastfamilie Wayan, waar zij 
Samen zetten zij de schouders eronder om veel voor de gemeenschap te betekenen.
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Hulp voor Bali / Kemenuh 

corona de wereld en ook het projectgebied Kemenuh in Bali
De doelstelling van de stichting bleef mede daardoor het afgelopen jaar nog 
De meest handelende rol is weggelegd voor Gertrud. Zij verblijft een fiks deel van het jaar in 

gemeenschap op Bali. 
, zoals in  Kemenuh, kwamen de Coronaklappen hard aan. Prijzen  

het etensbord bleef bij de mensen daardoor steeds vaker leeg. 
Schoolgeld en schooluniformen werden onbetaalbaar, net als babyvoeding,
De opgedroogde inkomstenbron ligt nog steeds op één oor omdat de weinige 

re resorts kiezen.  
Privé bezittingen, zoals winkeltjes en lapjes grond,  zijn verkocht. Maar de wil om door te 

l heel sterk. Het is bewonderingswaardig hoe de mensen in 
Kemenuh de moed erin houden. 

daar een  geweldige pleitbezorgster. Ook in 2022 heeft ze s
aar zij het afgelopen jaar de enige gast was, veel kunne

Samen zetten zij de schouders eronder om veel voor de gemeenschap te betekenen.
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Kemenuh in Bali beheersen. 
De doelstelling van de stichting bleef mede daardoor het afgelopen jaar nog helemaal actueel. 
De meest handelende rol is weggelegd voor Gertrud. Zij verblijft een fiks deel van het jaar in 

ronaklappen hard aan. Prijzen  
daardoor steeds vaker leeg.  

betaalbaar, net als babyvoeding, water en stroom. 
de weinige toeristen die 

Privé bezittingen, zoals winkeltjes en lapjes grond,  zijn verkocht. Maar de wil om door te 
Het is bewonderingswaardig hoe de mensen in 

. Ook in 2022 heeft ze samen met 
veel kunnen realiseren. 

Samen zetten zij de schouders eronder om veel voor de gemeenschap te betekenen. 



BESTUUR 
Het afgelopen jaar heeft het bestuur diverse keren telefonisch overleg gehad over actuele 
zaken die zich voordeden in het projectgebied. Urgente problemen weren aangepakt zoals de 
voedselvoorziening, het schoolgeld en de babyvoeding. 
Door de ziekte van onze voorzitter was merkbaar dat de inkomsten achter bleven bij de 
verwachtingen en de vraag uit Kemenuh. De nood bij de scholieren was hoog, daarom is er 
een voorstel gekomen om deze tieners te sponsoren. 
 
Op 20 december 2022 heeft het bestuur een digitale vergadering gehouden via een Zoom-
verbinding waar het besluit genomen is om scholierensponsoring te beginnen. 
Van deze vergadering is een verslag gemaakt en naar alle bestuursleden verstuurd. 

Geboden hulp. 
 
Gelukkig zorgde onze stichting in 2022 voor wat lucht bij de ouders en bij scholieren van het 
vervolgonderwijs en enkele studenten. Tieners konden toch weer naar school gaan doordat 
hun schoolgeld én hun boekenpakket door de stichting is betaald.  
In het eenvoudige resort van de familie Wayan kunnen studerende kinderen uit de omgeving 
op de laptops van Wayan en Gertrud werken en krijgen hiervoor van de stichting een USB-
stick om hun gemaakte werk op te slaan. Ook kunnen teksten bij Wayan worden geprint op 
kosten van de stichting. Fysiek les krijgen verdient wel veruit ieders voorkeur. 
 
Door de enorm gestegen prijzen hebben we afgelopen jaar gekozen voor incidentele 
voedselpakketten aan de allerarmsten. Veel magen zijn gevuld en jonge moeders zijn 
geholpen omdat zij door honger geen moedermelk meer hebben. 
 
De ondersteuning op Bali (zowel logistiek als daadwerkelijk) vindt onbaatzuchtig plaats met 
behulp van Wayan, de gastheer, zijn echtgenote en met de praktische  hulp van scholieren.  
Zij staan midden ín de gemeenschap, en weten waar de nood het hoogst is. 
 
Scholierensponsoring. 
 
In Indonesië wordt verwacht dat een kind 12 jaar naar school gaat, maar de praktijk is 
weerbarstig. Het schoolgeld is nu voor de meeste ouders in Kemenuh niet op te brengen, dus 
stopt voor de kinderen het vervolgonderwijs. Om dat te voorkomen is hulp nodig. 
Ongeschoolde krachten zijn hier al meer dan genoeg!  
Daarom hebben wij als bestuur besloten vanaf januari 2023 sponsoren voor de scholieren te 
zoeken. Misschien kunt U ons erbij helpen.  
Meerdere jongeren uit Kemenuh kunnen nu door sponsoring via Dharma Bakti toch naar het 
vervolgonderwijs. Het sponsorgeld is niet vrijblijvend voor de jongeren. Zij dienen 
aanwijsbaar kansrijk te zijn om in aanmerking te komen. Aan de sponsoring worden wel eisen 
gesteld. De scholieren moeten van het schoolgeld de facturen overleggen én de vorderingen 
moeten bij de studiecontroleur worden getoond. 
 
Voor het sponsoren van een scholier wordt € 150 per jaar gevraagd, dat komt neer op 40 cent 
per dag. Hierdoor kan een tiener naar school en zijn de meeste kosten te betalen. Voor de 
werving van sponsoren is een folder met informatie gemaakt. Deze is terug te vinden op de  
website van Stichting Dharma Bakti: Folder Scholieren Sponsoring 
 
Een bliksem inslag heeft wekenlang het internet lam gelegd en veel apparatuur vernietigt. 
Ook de familie Wayan was hiervan de dupe. Vanuit de stichting hebben wij een nieuw 



modem gekocht en het internet-abonnement betaald, zodat jongeren hier weer hun studie 
kunnen volgen. 
 
Schoolkinderen zijn blij met de nieuwe schoolspullen en het pakket met etenswaren. Ze 
bedanken speciaal alle kinderen uit Woerden die aan de vastenactie van Dharma Bbakti 
hebben mee gedaan. 
 
Bali is klaar om weer gasten te ontvangen. Iedereen is gevaccineerd, behalve als het om 
medische redenen niet mogelijk was. Er zijn geen besmettingen, niemand begrijpt waarom het 
zo lang duurt voor het normale leven weer begint. De hoop op betere tijden houdt de mensen 
hier op de been. En de stichting doet wat mogelijk is dankzij giften van kerken en van 
particulieren.  

FINANCIEN. 
 
In het boekjaar 2022 zijn er duidelijk minder inkomsten gegenereerd dan in het vorige jaar, 
 te weten € 2285. Hierdoor kon er ook minder hulp worden geboden dan gewenst. 
Het geld wat er niet is, kan ook niet worden uitgegeven. 
Toch is nog € 1900 aan de projectdoelen besteed. 
Aan noodzakelijke organisatiekosten voor bank en website is € 175,71 betaald. 
Naast de bankkosten rekent de bank ook elke maand kosten voor klantonderzoek tegen 
witwassen van gelden, e.d. Dat is bij wet geregeld en toch een kostenpost voor stichtingen. 
Het positieve resultaat over 2022 is € 1353,68 
De verantwoording van de gelden vindt u in “JAARREKENING 2022” hieronder 
opgenomen. 

Samenstelling bestuur.  
Corry Nicolay -voorzitter  
Gertrud Wülffken -2e voorzitter + contactpersoon op Bali  
Menno Haakma -notulist  
Jan Smith - secretaris + webmaster  
Bote Nicolay -penningmeester  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

JAAR

STICHTING DHARMA BAKTI
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

JAARREKENING  
2022 

 
STICHTING DHARMA BAKTI

 

STICHTING DHARMA BAKTI 



 
 
Balans per 31 december 2022 
 
    Toelichting  31-12-2022 
ACTIVA 
Vaste activa   1         0 
 
Vlottende activa 
Vorderingen   2         0    
Liquide middelen  3    1353 
 
Totaal Activa      1353 
 
PASSIVA 
 
Vermogen 
Algemene reserve  4    1353 
 
Voorzieningen 
Voedselhulp        1100    
Schoolgeld         550 
Babyvoeding         250 
Scholierensponsoring        180 
 
Totaal passiva      2080   
 
 
 
  

 
 
 



 
EXPLOITATIEREKENING 
       Lasten 2022    Baten 2022 
 
Voedselhulp       1100   1055 
 
Schoolgeld          550    550 
 
Scholierensponsoring         180   330 
 
Babyvoeding          250    250 
  
Totaal activiteiten      2080   2185 
 
Organisatiekosten       5      175      100 
 
RESULTAAT         2255   2285 
 
         
TOELICHTING BALANS     2022 
 
1.Vaste activa 
De stichting heeft geen vaste activa    0 
 
2.Vorderingen 
Fondsen       0 
Bijdrage donateurs      0 
 
3. Liquide middelen 
Betaalrekening Regiobank          1353 
Kas        0 
                1353 
 
VERMOGEN 
 
4.Algemene reserve 
Saldo 1-1-2022         1324 
Resultaat              30 
Saldo 31-12-2022            1353 
 
 
5. Organisatiekosten 
Algemeen              0 
Website + hosting           50 
Bankkosten                      124 
 TOTAAL        174 



Van deze organisatiekosten zijn deels de website + hosting en de bankkosten door een 
particulier gesponsord. De kosten van de website en de bank zijn jaarlijks terug kerende 
kosten. 
 
EIGEN VERMOGEN  
De Algemene Reserve (lees Eigen vermogen) bedraagt eind 2022 € 1353,-. Het bestuur acht 
deze omvang meer dan voldoende om aan haar verplichtingen op de (middel)lange termijn 
te kunnen voldoen. Deze verplichtingen hebben betrekking op de voortgang van het project. 
Er rusten weinig tot geen verplichtingen daar deze allen het karakter dragen van doorgaans 
eenmalige investeringen, waarvan de kosten worden opgebracht uit opbrengsten van 
particulieren, instellingen, bedrijven en kerken. 
 
 
                 
  Nieuw projectonderdeel: SCHOLIERENSPONSORING. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bote Nicolay, 
 penningmeester 
 


