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1. Over Stichting Gandong Kariu

Stichting Gandong Kariu is een niet-gouvernementele organisatie (NGO) die zich inzet voor

het algehele welzijn van inwoners van Kariu en duurzame ontwikkeling (Haruku) op de

Molukken. Wij volgen in ons werk uitsluitend community-driven development principes, omdat

we geloven in de kracht van lokale kennis en daarmee verantwoordelijkheid leggen in de

handen waar het thuishoort. Community-driven development kenmerkt zich en bouwt relaties

op basis van transparantie, participatie, lokale empowerment, eigen verantwoordelijkheid en

een sterke lokale capaciteit.

2. Doelstellingen

Stichting Gandong Kariu is gevestigd aan de Westzeedijk 745, 3024 PK te Rotterdam.

Stichting Gandong Kariu heeft de volgende hoofddoelstelling:

Het bevorderen van het algehele welzijn en duurzame ontwikkeling van Kariu - Haruku,

provincie Midden-Molukken, Indonesië - en haar inwoners , alsmede het verrichten van

culturele uitwisseling.

Om deze hoofddoelstelling te kunnen nastreven, onderscheiden we korte en lange termijn

doelen. De aanval op Kariu eind januari 2022, waarbij de gehele gemeenschap het dorp heeft

moeten ontvluchten voor geweld en verwoestingen, was de directe aanleiding voor het

ontstaan van de korte termijn doelen. In nauwe samenwerking met de officiële

vertegenwoordiging van Kariu op Ambon, streven we de volgende korte termijn doelen na:

1. Fondsen werven ten behoeve van de tijdelijke noodopvang van Kariunezen in Aboru in

de nasleep van het conflict met Pelauw-Ori.

2. Het ondersteunen van de officiële vertegenwoordiging van Kariu op Ambon voor het

voorspoedig en rechtvaardig verloop van de rechtsgang.

3. Het bevorderen en ondersteunen van een zo spoedig mogelijke terugkeer naar Kariu

en het herstel van verwoeste huizen, inboedel en openbare ruimtes.



Op de lange termijn wil Stichting Kariu de inwoners van Kariu ondersteunen met de volgende

doelen:

1. Het bevorderen van het algehele welzijn en duurzame ontwikkeling van Kariu in lijn

met een selectie van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde

Naties.

2. Het garanderen van gelijke educatie kansen voor scholieren en studenten van Kariu.

3. Het stimuleren van contact en culturele uitwisseling tussen families afkomstig uit Kariu

in Nederland. (panas hubungan)



3. Wijze van werving van gelden

Stichting Gandong Kariu ontvangt haar inkomsten door middel van giften, donaties en

opbrengsten uit inzamelingsacties. Deze giften worden gegeven door hoofdzakelijk

particulieren en organisaties. Over al onze acties wordt transparant gecommuniceerd voor

onze achterban op de website en sociale media, zoals Facebook en Instagram.



4. Beheer van het vermogen

Bestuur

Stichting Gandong Kariu heeft een bestuur dat verantwoordelijk is voor het beheer van het

vermogen. Het bestuur bestaat uit drie personen, te weten een voorzitter een secretaris en

een penningmeester.

- Voorzitter is de heer E.Leatomu, woonachtig aan het Javaplein 6E, 1094 HW te Amsterdam;

- Secretaris is de heer J.J. Schaduw, woonachtig aan de Westzeedijk 745, 3024 PK te

Rotterdam;

- Penningmeester is de heer R.D. Pattiwaellapia, woonachtig aan Damsterwaard 104, 9734 CP

te Groningen.

Activiteiten bestuur

Vergaderen

Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordt een vergadering van het

bestuur gehouden, waarin elk geval aan de orde komt de vaststelling van de balans en de staat

van baten en lasten. Daarnaast wordt elk kwartaal een vergadering gehouden. Deze kan online

of fysiek plaatsvinden.

Activiteiten

Onder verantwoordelijkheid van het bestuur worden de volgende activiteiten verricht:

1. Het signaleren en in kaart brengen van behoeften van partners in Kariu;

2. Het opzetten, begeleiden en ondersteunen van projecten;

3. Het selecteren van bestemmingsdoeleinden;

4. Het motiveren en activeren van ambassadeurs en vrijwilligers.



Financiën

Het bestuur is verantwoordelijk voor een gezond financieel beleid. De taken die hierbij horen

zijn onder meer:

1. Jaarlijks een begroting opstellen;

2. Jaarlijks een jaarrekening vaststellen en goedkeuren;

3. Beheren van de gelden;

4. Besteden van de gelden en het creëren van voorzieningen.

Vergoeding bestuursleden

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurswerkzaamheden. Ze hebben

wel recht op vergoeding van de door hen in uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

5. Besteding van het vermogen

Het vermogen wordt besteed conform de doelstelling van Stichting Gandong Kariu.

1. De inkomsten van de stichting worden in de eerste plaats gebruikt om de uitgaven voor

diverse projecten te kunnen financieren in Kariu.

2. In 2023 zullen de bestedingen in het teken staan van de wederopbouw van Kariu.

3. Vermogen kan ook geïnvesteerd worden in evenementen en acties die als doel om

bewustwording te genereren en/of meer inkomsten te genereren.

4. Vrijwilligers krijgen een onkostenvergoeding aangeboden om acties mogelijk te maken en de

continuïteit te waarborgen. Zij hoeven hier overigens geen gebruik van te maken.

4. De stichting heeft niet de doelstelling om winst te maken. Wel wil zij een gezonde buffer

aanhouden om tegenvallende inkomsten op te kunnen vangen. Daarnaast wordt dit

gereserveerd om nieuwe activiteiten te ontwikkelen en op te zetten



6. Overige gegevens

RSIN of fiscaal nummer 850269039

Post- en vestigingsadres Westzeedijk 745, 3024 PK, Rotterdam

Telefoonnummer 06-28024257 (voorzitter)

E-mailadres contact@kariu.org

Website www.kariu.org

KvK-nummer 52027694

Bankrekeningnummer NL29BUNQ2071081560

BIC oh BUNQNL2A

Facebook https://www.facebook.com/stichtingkariu/

Instagram https://www.instagram.com/stichtingkariu/


