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Werkgroep’72 bestaat bijna 45 jaar. In die (bijna) 45 jaar
is er altijd een groep Nederlandse vrijwilligers geweest
in Jakarta, voornamelijk bestaande uit expatpartners,
die zich heeft ingezet voor de minderbedeelden.
Werkgroep’72 verleent die hulp al vanaf het allereerste
begin door lokale organisaties in en rondom Jakarta te
steunen, welke als doel hebben om de kansarmen in deze
samenleving te helpen. Het gaat meestal om organisaties
die actief zijn op het gebied van onderwijs, medische hulp,
opvang van straat- en weeskinderen en ouderen.
Werkgroep’72 zou deze steun nooit kunnen bieden
zonder de financiële bijdragen van onze sponsoren.
Onze sponsoren zijn veelal Nederlandse organisaties
die om diverse redenen geld willen doneren aan
hulpverleningsprojecten in Indonesië, maar de besteding
van de gelden niet zelf kunnen monitoren. Zij verkiezen
Werkgroep’72 boven doneren aan de bekende
internationale NGO’s vanwege de kleinschaligheid, de
volledig onbezoldigde basis waarop onze vrijwilligers actief
zijn, affiniteit met Indonesië, maar vooral ook vanwege het
persoonlijke contact, waaruit veel van de sponsorrelaties
zijn ontstaan.
In de loop der jaren heeft Werkgroep’72 een aanzienlijk
aantal sponsoren aan zich weten te binden, waarvan er
een aantal al zeer lange tijd een constante bijdrage levert.
Hoewel een aantal sponsoren niet met naam en toenaam
genoemd wil worden en hun filantropie niet wereldkundig
hoeft te maken, willen we toch graag een inkijkje geven
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in hoe bijzonder de verhalen achter enkele van onze
sponsoren zijn.
De Stichting Vielvoye Foundation is al lange tijd een
trouwe sponsor van Werkgroep’72. De relatie met deze
stichting ontstond ruim tien jaar geleden omdat de
zus van één van onze toenmalige vrijwilligers secretaris
was van deze stichting. Stichting Vielvoye Foundation is
opgericht door de heer F.J.E. Vielvoye die voor de Tweede
Wereldoorlog naar Nederlands-Indië was vertrokken,
een beslissing die hij uiteindelijk moest bekopen met
Japans krijgsgevangenschap. Na de oorlog reisde hij
af naar Singapore waar hij ging werken als stockbroker.
Bij zijn terugkomst in Nederland, in 1974, zag hij de
welvaartsverschillen tussen Nederland en Azië en besloot
hij een stichting op te richten om met zijn opgebouwde
vermogen behoeftige kinderen in de derde wereld te
kunnen helpen d.m.v. structurele financiële steun.
De stichting wordt nog steeds geleid door familieleden
van de heer Vielvoye. Werkgroep’72 is één van de door
hen ondersteunde organisaties en wij mogen hun donatie
besteden aan ‘kinderen met een toekomst’.
Het afgelopen jaar is de bijdrage van Stichting Vielvoye
Foundation ten goede gekomen aan de financiering
van één van de reizen die Zuster Andre van Sinar Pelangi
regelmatig maakt om kinderen in de buitengebieden
van Indonesië te opereren aan een hazenlip of open
gehemelte.

Verder zijn er twee stichtingen in Nederland die al
jarenlang samenwerken met Werkgroep ’72 en ruimhartig
doneren aan medische projecten.

begeleid, kinderen met een goed leervermogen en die
gemotiveerd zijn om iets te bereiken door middel van hun
studie.

Achter beide stichtingen gaat een verhaal schuil van
welvarende families die anoniem wensen te blijven en die
affiniteit hebben met medische zaken. De ene stichting is
al jaren een trouwe sponsor van Mary’s Cancer Kiddies,
de organisatie die behandelingen tegen kanker vergoedt
voor kinderen wiens ouders dit niet kunnen opbrengen,
en heeft op deze manier de behandeling van honderden
kinderen met kanker mogelijk gemaakt. De andere
stichting sponsort uiteenlopende medische projecten,
bijvoorbeeld ten behoeve van de bestrijding van TBC en
Lepra, maar ook voor het mogelijk maken van operaties
of het aanschaffen van een brailleprinter voor een
bibliotheek voor blinden.

Er zijn ook vrijwilligers die na hun verblijf van enkele jaren
in Jakarta terugkeren naar Nederland en iets willen
blijven betekenen. Een mooi voorbeeld daarvan is de
Kerk van Maas en Waal, waar Marion Hartman actief is.
Zij vertrok niet lang geleden uit Jakarta, maar had haar
kerkgenootschap daarvoor al gemobiliseerd om geld in te
zamelen voor Werkgroep’72. Zo hebben we inmiddels al
enkele malen een donatie ontvangen die alle ten goede
zijn gekomen aan projecten bij Binar, Mitra Netra en Dare.
In de parochie zijn enkele mensen die blind zijn of een
prothese hebben en zo is bij dit genootschap de keuze
voor deze organisaties ontstaan.

Stichting de Beer resideert in Singapore en is opgericht
door een Nederlandse heer die ooit zelf in Jakarta
woonde. Stichting de Beer sponsort enkel en alleen
scholarships en de stichting heette aanvankelijk ‘de 23
beertjes’ omdat er 23 kinderen werden gesponsord.
Het verstrekken én begeleiden van scholarships is
een belangrijke activiteit van Werkgroep’72. Hoewel
tegenwoordig in Indonesië schoolopleidingen
(gedeeltelijk) vergoed worden, geldt dit zeker niet
voor alle opleidingen en zijn er nog altijd kinderen die
buiten de boot vallen. Momenteel worden er met deze
scholarships ongeveer dertig kinderen uit arme gezinnen

Natuurlijk is elke sponsor even bijzonder en even
waardevol, maar de grootste sponsor van Werkgroep’72 is
misschien wel de Nederlandse gemeenschap in Jakarta,
daar komen de vrijwilligers vandaan, dat is ons netwerk
en daar vinden we de mensen die bij terugkomst in
Nederland ons een warm hart blijven toedragen, al dan
niet vergezeld van schenkingen. Wij zijn blij met al onze
sponsoren die ons hun donaties toevertrouwen en zijn er
trots op dat Werkgroep’72 zich al bijna 45 jaar inzet om al
dat geld op een verantwoorde manier te besteden en
ten goede te laten komen aan de kansarme mensen in
en om de stad waar wij nu wonen.
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