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Zolang er armoede op Bali bestaat zullen wij ons met volle overtuiging in blijven zetten om de lokale 

leefomstandigheden te verbeteren. 
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1. Inleiding 
In dit beleidsplan staat beschreven hoe de stichting zich inzet voor de kansarme inwoners op Bali. Het beleidsplan 

beschrijft de doelstelling van de stichting, hoe deze doelstelling te verwezenlijken, wie de doelgroep is en op 

welke wijze het budget wordt beheerd.  

 

Bali Care Foundation is op 20 augustus 2020 opgericht. Het bestuur bestaat uit vier leden; Kees Hermus 

(voorzitter), Dirk Monsieurs (penningmeester), Mark Dam (secretaris) en Dave Waldus (bestuurslid). Het 

beleidsplan beschrijft de onderliggende doelen en stappen die de stichting wil nemen om het hoofddoel, armoede 

bestrijden op Bali, te realiseren. Met behulp van inzamelingsacties, donateurs en subsidies maakt de stichting het 

mogelijk om de kansarme van Bali te voorzien van; voedsel, schoon drinkwater, educatie en voorzieningen.  
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2. Missie, visie en doelstelling 
In dit hoofdstuk worden de missie, visie en de hoofddoelstelling van de stichting beschreven. Als stichting is het 

van belang deze na te leven en juist te handelen om dit alles te realiseren. 

 

2.1 Missie 
Bali Care Foundation heeft als missie de basisbehoeften van de kansarme inwoners op Bali te verbeteren en hen 

een beter toekomstperspectief te bieden. De Bali Care Foundation volbrengt deze missie door de inwoners te 

voorzien van: 

 

- Educatie; 
- Voedsel; 
- Schoon drinkwater; 
- Overige noodzakelijke voorzieningen. 

 

Deze vier hoofdlijnen komen samen in de hoofddoelstelling, de kansarme inwoners van Bali te voorzien van 

basisbehoeften en hen een betere toekomst bieden. Door een nauwe samenwerking met lokale communities 

(banjars) en (hulp-)organisaties bouwt Bali Care Foundation een netwerk op met de lokale bevolking om samen 

zo effectief mogelijk onze doelstellingen te verwezenlijken. 

 

2.2 Visie 
Extreme armoede is onacceptabel! Bali Care Foundation is ervan overtuigd dat met de juiste inzet, begeleiding, 

(financiële) middelen en samenwerking de armoede kan worden verlicht. 

Een goed georganiseerde samenwerking tussen Bali Care Foundation, (hulp-)organisaties en lokale communities 

(banjars) die betrokken zijn bij het signaleren, bestrijden en verlichten van armoede moet ertoe leiden dat de 

armoede structureel afneemt en uiteindelijk verdwijnt. Door de kinderen educatie te bieden krijgen zij betere 

kansen op de arbeidsmarkt en hierdoor de mogelijkheid om zelf in de toekomst in hun levensonderhoud te 

voorzien. 

 

2.3 Doelstelling 
De Bali Care Foundation heeft als hoofddoel het bestrijden van armoede op Bali, Indonesië. Dit doel wordt 

verwezenlijkt door de vier eerder genoemde categorieën; Voedsel, drinkwater, educatie en noodzakelijke 

voorzieningen. Deze vier categorieën zijn in het volgende hoofdstuk uitgewerkt. Om dit alles uit te voeren wordt 

aan de hand van de onderstaande werkzaamheden gewerkt vanuit het bestuur: 

 

1. Het inzamelen van gelden bij donateurs. Men kan een eenmalige, maandelijks, kwartaallijkse of jaarlijkse 

gift doen. Dit wordt via een automatische incasso afgeschreven naar de rekening van de stichting; 
2. Samenwerking met instellingen en andere stichtingen, zowel in Nederland als op Bali. Naast de 

particuliere donateur wordt ook met het bedrijfsleven samengewerkt en andere stichtingen door 

bijvoorbeeld inzamelingsacties gezamenlijk op te zetten; 
3. Het houden van gastcolleges in het hoger onderwijs. Met het spreken voor het onderwijs wordt de 

stichting gepromoot onder jongeren; 
4. Alle andere wettelijk toegestane middelen die bijdragen tot de verwezenlijking van het doel van de 

stichting. 
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3. Beleid 
Bali Care Foundation zet zich in voor de inwoners op Bali die leven in onmenselijke omstandigheden. De 

werkzaamheden die de stichting verricht hebben betrekking op de realisatie en uitvoering van de volgende 

kernonderdelen van de stichting.  

 

1. Voedsel. De allerarmste inwoners van Bali voorzien van voedselpakketten. Deze pakketten worden 

lokaal ingekocht, verpakt en gedistribueerd naar de gezinnen die door de lokale stichting zijn 

aangeschreven. In het volgende hoofdstuk wordt de lokale stichting op Bali toegelicht; 
2. Drinkwater. Door middel van waterpompen aan te schaffen en deze te distribueren aan de gezinnen uit 

de banjars. Deze waterpompen zorgen ervoor dat de kansarmen van Bali hun water niet meer hoeven te 

koken of verontreinigd water hoeven te drinken; 
3. Educatie. Om de jongste generatie een eerlijke start te bieden zet de stichting zich in voor het 

beschikbaar stellen van educatiemateriaal voor de kinderen uit arme gezinnen. Dit kan zijn in de vorm 

van het betalen van het schoolgeld, het schooluniform en/of de boeken.  
4. Voorzieningen. In de breedste zin van het woord wil de stichting kansarmen op Bali voorzien van 

overige noodzakelijke benodigdheden zoals rolstoelen, reparaties aan woningen of middelen om 

zelfstandig duurzaam eten te telen. 
 

De werving van gelden voor de uitvoering van deze werkzaamheden geschiedt door middel van het werven van 

donateurs. De uitvoering van projecten is afhankelijk van het aantal donaties. De werving van donateurs zal via 

verschillende (social media)campagnes worden verricht. Zo heeft de stichting op Facebook, Instagram en 

LinkedIn een publieke pagina waar men de stichting kan volgen om op de hoogte gehouden te worden. 

 

Het beleid zal uitgevoerd worden door het Nederlandse bestuur in samenwerking met de stichting op Bali. De 

gelden die gemoeid zijn met acties worden gecontroleerd door de penningmeester. Het volledige bestuur van de 

Bali Care Foundation is eindverantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid. De commissieleden ontvangen 

geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening 

van hun werkzaamheden gemaakte kosten. 

4. Bestuur op Bali 
Lokaal heeft de Bali Care Foundation de stichting opgericht bestaande uit vijf bestuursleden. De officiële 

naamgeving is Bali Mai Peduli. Het bestuur van Bali Care Foundation op Bali bestaat uit: 

 

I Ketut Suadi: Oprichter; 

I Ketut Suwitra, ST: Bestuurslid; 

I Putu Budiartana: Voorzitter; 

I Nyoman Yantika Suarjaya, ST: Penningmeester; 

Wiwik Rina Rahayu: Secretaris. 

 

5. Werving van gelden 
Bali Care Foundation heeft als primaire werving het inzamelen van gelden via de website van de stichting. Hier 

kan men een gewenst bedrag doneren zowel eenmalig, maandelijks, per kwartaal of jaarlijks. 

 

Naast deze donaties vormen wervingsacties en subsidies van diverse instellingen als bron van inkomsten voor de 

stichting. Door middel van gastcolleges en gesprekken met verschillende partijen wordt tot afspraken gekomen. 
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6. Begroting 2021-2022 
Om de doelen uit hoofdstuk 2 te realiseren is de onderstaande begroting opgesteld. De begroting is opgesteld tot 

31 december 2022. 

 

Operationele kosten stichting Totaal  

Website onderhoud € 100.00  

Oprichting stichting (notariskosten) € 700.00  

Fondsenwerving  € 1,500.00  

Totaal € 2,300.00  

  

Projecten  

Voedselpakketten € 15,700.00  

Waterfilters € 6,000.00  

Educatie € 10,000.00  

Voorzieningen € 6,000.00  

 € 45,000.00  

 

 

 

Doel € 45,000.00 

Eigen bijdrage fondsenwerving € 25,000.00  

Nog te behalen om doel te bereiken € 20,000.00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


