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1.Inleiding

Indonesië is een land gelegen in Azië Het land bestaat uit een archipel ruim 17.000 eilanden en is
daarmee 's werelds grootste eilandstaat. De eilandstaat heeft een totale oppervlakte van 1.904.569
km2. Met een populatie van ruim 250.000.000 inwoners
Het tropisch Maluku ligt ver van Java en de toeristische gebieden in het oosten van de Republiek. Een
groot gedeelte van de Molukken bestaat uit water, daarnaast zijn er zo’n 1000 eilanden, waarvan de
helft onbewoond is. Het aantal inwoners bedraagt circa 1.600.000, waarvan circa 600.000 op het
eiland Ambon wonen.
Sommige eilanden zijn vulkanisch en begroeid met kleurrijke vegetatie. Andere eilanden bestaan uit
opgeheven koraal. Naast prachtige stranden vind je er prachtige flora en Fauna.

1.1 Cultuur
De banden met familie of met de mensen uit het eigen dorp zijn erg hecht. De traditionele opvoeding
bij de Molukkers is, in vergelijking met de Nederlandse opvoeding, streng. Plichtsbesef, motivatie,
prestatie en discipline zijn erg belangrijk.
De Molukkers spreken verschillende talen. Naast Bahasa Indonesia verschillende dialecten.
De religies die het meest aangehangen worden door Molukkers zijn het protestants- christelijke
geloof, en in mindere mate de islam.

1.2 Economische situatie
De informele sector op de Molukken is groot. Veel bewoners zijn werkeloos en afhankelijk van de
mogelijkheden binnen de micro-economie. Daarnaast is de overheid een belangrijke werkgever.
Visserij en de productie/handel in agrarische producten zoals specerijen, fruit etc. zijn voor de
Molukken van groot belang. Opkomende sectoren zijn toerisme en dienstverlening.

De meeste economisch van belang zijnde activiteiten vinden plaats in de stad Ambon. Als gevolg
hiervan trekken velen van de eilanden weg en proberen in de stad Ambon of buiten de Molukken
betaald werk te vinden.
De Molukse economie is tot de uitbraak van corona, in 2020, jaarlijks sterk gegroeid. Echter de
gevolgen van corona zijn enorm. Exacte cijfers zijn thans nog niet bekend. Duidelijk is wel dat de
gevolgen voor zowel de ondernemers als inwoners enorm zijn.

1.2 Het onderwijs
Het onderwijs in Indonesië is de verantwoordelijkheid van het ministerie van Nationale Opvoeding.
In Indonesië volgen alle burgers negen jaar verplicht onderwijs, zes jaar elementair en drie jaar op de
middelbare school.
Kinderen van zes tot elf jaar gaan naar de basisschool (Sekolah Dasar) Hierna volgt gedurende drie
jaar de Sekolah Menengah Pertama. Hierna kan een keuze worden gemaakt Sekolah Menengah Atas
of Sekolah Menengah Kerjuan. De eerste geld als voorbereiding op de universiteit, de laatste is een
beroepsopleiding.
De overheid betaald voor een groot gedeelte de kosten voor onderwijs. Tot en met de SMA/SMK
moeten de leerlingen geen schoolgeld betalen. Leermiddelen, vervoer, uniform etc. zijn de
belangrijkste kosten die voor rekening van de ouders komen.
Met name in de arme gezinnen worden kinderen “thuiszitters” om bovenstaande reden. Daarnaast
krijgen kinderen een rol in het vergaren van het gezinsinkomen. De toekomst voor deze in veel
gevallen talentvolle jongeren is ongewis.

2. Visie / Missie Visie
Het zou mooi zijn als alle jongeren op de Molukken op eigen kracht kunnen werken aan hun
toekomst. De stichting kan dan in toenemende mate worden omgezet van een faciliterende
organisatie naar een samenwerkingspartner.

Missie
De stichting wil kansarme jongeren op de Molukken faciliteren om een kansrijke toekomst tegemoet
te gaan. De jongere en/of organisaties van jongeren creëren zelf een beeld van hun toekomst, wij
faciliteren hun om deze te bereiken. Afspraken worden vastgelegd in een
samenwerkingsovereenkomst waarbij ieders verantwoording duidelijk wordt vastgelegd.

3. Activiteiten
Bovenstaande doelen willen we realiseren met een viertal activiteiten:
•
•
•
•

kansarme gemotiveerde jongeren faciliteren bij het volgen van een goede opleiding
het stimuleren van ondernemerschap door het verstrekken van microkredieten
het ondersteunen, in welke vorm dan ook, van projecten welke voor jongeren van belang zijn
ondersteunen faciliteren van algemeen maatschappelijke projecten.

4. Financiën
De stichting krijgt haar inkomsten vnl. van donateurs, giften en via sponsoring. Sponsoring kan plaats
vinden in de vorm van een financiële bijdrage als in natura.
Minimaal 90% van de uitgaven zal aan het realiseren van de doelstelling worden besteed. Maximaal
10% wordt besteed aan andere kosten zoals bijvoorbeeld bankkosten, kosten website, kosten
donateursbijeenkomst, informatiemateriaal etc.

5. Beloningsbeleid
Bestuursleden, leden van de werkgroep en of leden van het comité van aanbeveling ontvangen geen
vergoeding voor hun activiteiten. De kosten van de op de Molukken benodigde chauffeurs voor het
bezoeken van de diversen projecten worden door de stichting betaald. Overige reis- en of
verblijfkosten worden niet vergoed.
Indien wordt samengewerkt met lokale partners zal de vergoeding die zij ontvangen voor hun
werkzaamheden maximaal 10% van het voor het project beschikbare budget bedragen

