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Inleiding 
 

Er zijn in het dorp Ouw, Saparua, Indonesië, veel kinderen die graag willen studeren, maar niet de 
financiële mogelijkheden hebben om dit te doen. Voortgezet onderwijs (Universitas) bevindt zich op het 
eiland Ambon. Mochten er al de financiele middelen zijn voor de overtocht (dagelijks per veerboot 2 
uren enkele reis) dan is het betalen van de universitas een probleem. Dan hebben we het nog niet over 
het eventuele verblijf op Ambon, om het reizen te beperken en de studenten meer tijd te gunnen voor 
studie en huiswerk. Reden om de  WEdo Foundation op te richten. De WEdo Foundation gevestigd in 
Steenwijk is een stichting die opgericht is voor onbepaalde tijd. De stichting stelt zich ten doel het 
Bevorderen, financieren en ondersteunen van Leer- en Ontwikkel trajecten voor kinderen uit het dorp Ouw, 
Saparua Indonesië & Financieel ondersteunen van de 2 basisscholen in het dorp Ouw, Saparua Indonesië.  

De stichting tracht haar doel te bereiken door Fondswerving en actieve begeleiding. De stichting heeft het 
maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel.  

Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:  

1. het stichtingskapitaal;  
2. subsidies en donaties;  
3. erfstellingen, legaten en schenkingen;  
4. eventuele andere verkrijgingen en baten.  

De focus van de stichting ligt de komende twee jaren op het genereren van naamsbekendheid om 
daardoor meer donateurs te werven.  

De stichting zal dit doen door onder de relaties van zowel HetMakelaarshuis als Humanwise de stichting te 
promoten en actief om bijdrage te vragen. Door actieve fondsenwerving wordt financieren en 
ondersteunen van leer-en ontwikkeltrajecten voor kinderen van Ouw mogelijk, dit is dan ook het 
belangrijkste doel.  Contacten onderhouden met het dorpshoofd, de directeuren en leerkrachten van de 
basisscholen, het vaststellen van behoeften en contacten met het voortgezet onderwijs op Ambon is 
noodzakelijk voor een goede opvolging. Het kenbaar maken, onder de inwoners van Ouw,  van het 
bestaan van dit studiefonds en de daaraan verbonden regels gebeurt via de basisscholen en het 
dorpshoofd (Kepala Desa). 

De WEdo foundation wil in de toekomst haar werkzaamheden uitbreiden naar andere dorpen op het 
eiland Saparua. Daardoor onderwijs voor zoveel mogelijk studenten mogelijk maken. 

Oktober, 2018 

Willem Manuputty 
Voorzitter WEdo Foundation 
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1. Missie/visie 
 
De WEdo	foundation gelooft dat iedereen een bijdrage levert aan de samenleving, vanuit eigen 
verantwoordelijkheid en specifiek talent. Om dat te bereiken is het belangrijk dat iedereen zichzelf kan 
ontwikkelen vanuit zijn of haar talent en passie. De Wedo	Foundation maakt studeren mogelijk voor de 
kinderen uit het dorp Ouw, op het eiland Saparua in Indonesië. 

Met de ondertitel Bermimpi Berani Belajar Bekerja (dromen, durven, studeren, werken) geven we direct 
invulling aan wat we willen. Durf je dromen werkelijkheid te maken door te studeren en te werken. Waarin 
iedereen de mogelijkheid moet krijgen om dat te kunnen. Die mogelijkheid bieden is voor ons de reden om 
de WEdo foundation vorm te geven. Zodat ieder kind van Ouw voor zichzelf maar ook voor anderen kan 
zorgen.  

 

 

1.2 Doelstelling 
 
Om haar doel te bereiken werkt  de Wedo	foundation samen met de organisaties HetMakelaarshuis en 
Humanwise en zoekt daarnaast de actieve samenwerking met andere organisaties die dezelfde missie 
nastreven. De stichting werft actief fondsen om zoveel mogelijk kinderen van Ouw de mogelijkheid te 
bieden om te studeren. 
 

1.3 Strategie 
 
De doelgroep van de WEdo Foundation bestaat uit de twee basisscholen in het dorp Ouw en de kinderen 
van Ouw.  
 
Enerzijds ondersteund de WEdo Foundation de basisscholen door een financiële bijdrage te leveren, 
waardoor zij school-en lesmateriaal kunnen aanschaffen. Jaarlijks wordt er afgestemd welke behoefte er is 
en welke bijdrage nodig is. Deze afstemming gebeurd met de beide schooldirecteuren. Schriftelijk dienen zij 
een investeringsverzoek in en het bestuur beoordeelt deze om vervolgens over te gaan op honorering of 
overleg. 
 
Anderzijds financiert de WEdo Foundation onderwijs voor kinderen uit Ouw, die niet over de financiële 
mogelijkheden beschikken om voortgezet onderwijs te volgen. (Basisonderwijs is voor iedereen gratis, 
vervolgonderwijs niet) 
Leerkrachten en/of het dorpshoofd dragen kandidaten aan voor een studiefonds, Het bestuur van de 
WEdo Foundation beoordeelt de aanvraag en gaat over tot een verbinding met de student of wijst af. 
Verbinding is zolang de studie/opleiding duurt. De WEdo Foundation verplicht zich tot het voldoen van de 
studiekosten, de student verplicht zich tot inzet voor studie (bewijs van aanwezigheid wordt door de 
Universitas aangeleverd) en een minimale score per semester van een A of B (met maximaal 2 C’s) op de 
gekozen vakken.  
Na 2 semesters lagere beoordeling en geen zichtbare verbetering heeft de WEdo Foundation de 
mogelijkheid om de studiefinanciering te beëindigen.  
 
Elk semester stuurt de student zijn/haar cijferlijst naar de WEdo Foundation. Via Skype, Messenger of 
telefoon is er contact met de student en wordt de voortgang besproken. Waar nodig neemt het bestuur 
een coachende rol aan richting studenten. 
 
Overleg (1 x per semester) met betrokken docenten aan de universitas maakt deel uit van de 
werkzaamheden van het bestuur van de WEdo Foundation. Dit zal voornamelijk per mail, telefoon of skype 
zijn. 
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2. Huidige situatie 
 
Op dit moment heeft de stichting een beschikbaar budget van ruim 800 euro. Er zijn twee studenten die 
op kosten van de foundation studeren. De oprichting is voorspoedig verlopen. Het bestuur is geïnstalleerd 
en ieder pakt zijn/haar rol op. De contacten met de schoolhoofden en kepala desa zijn gelegd. 
 
 

2.1 Activiteiten van de organisatie 
 
Contacten met beide basisscholen worden aangescherpt om de juiste aanvragen te ontvangen voor 
studiefondsen. Via een liaison in Jakarta (Denny Jacob Syauta – Legal specialist) verloopt een deel van de 
communicatie om de juiste (wettelijke) weg te bewandelen in Indonesie. 
 
 
 

2.2 Voorbeeld van activiteiten 
 
De opening van het nieuwe bedrijfspand van HetMakelaarshuis en Humanwise heeft een bedrag 
opgeleverd van ruim 800 euro t.b.v. de WEdo Foundation. Dit bedrag is ingezameld onder de 
genodigden van de opening. 
Tegelijkertijd heeft de foundation bekendheid gekregen door een artikel in de lokale pers en in het 
magazine Humanwise. 
Twee studenten zijn nu m.b.v. de foundation aan het studeren.  

 

3. Toekomst 
 
In de toekomst wil de stichting haar werkzaamheden uitbreiden. Niet alleen kinderen van het dorp Ouw, 
maar ook van andere dorpen op het eiland Saparua de mogelijkheid bieden om te studeren. 
Ontwikkelingen op het politieke vlak zullen zeker van invloed zijn. Indonesië hangt, met name door 
invloeden van het moslim geloof, een zeer traditionele visie aan. Hierdoor wordt het voor minderheden (in 
gender en sexe) moeilijker om zich staande te houden in de samenleving. Zichzelf kunnen en mogen zijn is 
wat de WEdo Foundation na streeft en ook kenbaar maakt. In de toekomst (afhankelijk van de 
ontwikkelingen op dit vlak in Indonesië) zal de WEdo Foundation zeker een rol gaan spelen op het vlak 
van voorlichting en hulp aan vrouwen en lgbti jongeren op de Molukken. Dit kan op het moment dat de 
WEdo Foundation een positieve bijdrage heeft geleverd en een naam heeft op de Molukken. 
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4. Organisatie 
 
RSIN   858942483 
Rechtsvorm  Stichting 
Datum van oprichting 28 -06-2018 
Bezoekadres  Woldpoort 1a 8331KP Steenwijk 
Telefoonnummer  0521 53 58 09 
Website   www.we-do-foundation.nl  
Email   info@we-do-foundation.nl 
 

4.1 Bestuur 
 
Het bestuur is onbezoldigd en ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Het bestuur is 
onafhankelijk en heeft een onafhankelijk voorzitter. 
 
Voorzitter:   dhr. Willem Lodewijk Zámel Izaak Johannes Manuputty 
Penningmeester:  dhr. Edwin Willemsen 
Secretaris:   dhr. Alfred Henri Adriaan Christiaan Drenthen 
Bestuurslid:  mevr. Patricia Peggy Elizabeth Pelupessy 
 

5. Financiën  
 
De lopende kosten zijn op dit moment IDR 4.000.000,00 (230 euro) per semester 
De WEdo Foundation beschikt over een budget van ruim 800 euro en wordt door donaties 
aangevuld.  
De WEdo Foundation streeft voor 2019 een budget na van € 5.000,00 om 5 kinderen te 
laten studeren. Om vervolgens jaarlijks te groeien in budget en studenten. 
 
 
 
 
 


