


Voorwoord

“We believe that children are the future, teach them well and let them lead the way ...”

Op 16 februari  2011 is Stichting Meraih Bintang opgericht. We zijn een kleine enthousiaste 
non-profit organisatie, ontvangen geen subsidies en zijn volledig afhankelijk van donaties en 
giften van particulieren, bedrijven en fondsen etc. om onze projecten en dromen te 
verwezenlijken. Onze stichting streeft ernaar om open en transparant te zijn. Stichting Meraih 
Bintang heeft nagenoeg geen overhead kosten wat betekent dat de financiële hulp 
rechtstreeks en volledig ten goede komt aan onze projecten.

Stichting Meraih Bintang richt zich met haar projecten volledig op het district Pangandaran in 
West-Java, Indonesië. 

Samen met onze twee bestuursleden ter plekke kijken en bepalen we aan welke projecten het 
geld besteed wordt. Wie beter dan zij  en de lokale bevolking zelf kunnen aangeven wat er 
waar het hardst nodig is. Zo is de keuze van ons eerste grote project tot stand gekomen: het 
opzetten, de bouw en beheer van een kleuterschool in kampong Bulak Laut. De school heeft 
in juli 2012 bij de start van het nieuwe schooljaar voor het eerst haar deuren geopend. 
Inmiddels volgen 176 kinderen er met veel plezier gratis tweetalig onderwijs. Begin 2013 



hebben we een extra klaslokaal  en een half open lokaal gebouwd om nog meer kinderen te 
kunnen laten starten en deelnemen aan het onderwijs. Kinderen die verder weg wonen 
worden iedere dag door de Stichting met de schooltrans (treintje) opgehaald en weer thuis 
gebracht zodat ze toch naar school kunnen. Verder hebben we nog een aantal  projecten zoals 
o.a. ons “sponsor-een-kind” project en “adopteer-een-opa/oma” project, gezondheid en 
hygiëne project, kinderbibliotheek evenals een aantal naschoolse activiteiten zoals Engelse 
les, muziek & zangles en traditionele dansles, welke projecten gratis toegankelijk zijn voor alle 
kinderen in de omgeving. 

Voor een volledig overzicht van al  onze lopende en in ontwikkeling zijnde projecten verwijzen 
we u graag naar onze website: www.meraihbintang.info

Kleuterschool TK Meraih Bintang kampong Bulak Laut, Pananjung, Pangandaran West-Java, Indonesië
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Silmi en Fatimah, 2 meisjes uit ons sponsor-een-kind project, starten in de 1ste  klas van de lagere middelbare school



Oprichting en Doelstelling

Oprichting

- Stichting Meraih Bintang is officieel opgericht op 16 februari 2011.
- De statutaire vestingingsplaats is Valkenburg aan de Geul.
- De stichting is ingeschreven bij de kamer van koophandel te Maastricht nummer 52152383
- Stichting Meraih Bintang is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) RSIN nummer 

850320471.
 

Doel

Hoofddoel:

Het financieel ondersteunen van wees-/ half wees en kansarme kinderen in hun 
levensonderhoud en educatie.

Subdoelen:

• Meer kinderen laten deelnemen aan het onderwijs.
• Verbetering van educatie in het algemeen.
• Verbeteren van de leefomstandigheden.
• Ouderen zorg.
• Bouw en exploiteren van een klein kinder(t)huis; een rumah-bina-budi.
• Bouw en opzetten Skills & Develop center
• Bouw 5 kleine duurzame stenen huisjes voor 5 dakloze gezinnen

 
We willen dit bereiken door:

• De bouw en beheer van een kleuter school in kampong Bulak Laut op West-Java, 
Indonesië. 

• Sponsor een kind project
• Adopteer een opa of oma project
• Het voorzien in de behoefte van aanvulling van lesmaterialen.
• Onderhoud van het schoolgebouw, rumah bina budi en skills center
• Het aanschaffen van spullen. Dit kan variëren van naaimachines tot geitjes tot 

matrassen tot groente zaadjes/plantjes tot rijst. Mensen worden geholpen in hun eigen 
levensonderhoud te voorzien en voorzien van de (eerste) levensbehoeften.

• Het ondersteunen bij  de voortgang van de scholing van kinderen zoals bijvoorbeeld 
het voldoen van aanmeldingskosten voor school of examengeld indien dit 
noodzakelijk is voor de allerarmste kinderen

• De bouw en exploitatie van een klein kinder(t)huis (rumah-bina-budi) waar kinderen 
die dit voor korte of lange tijd nodig hebben, een veilig “thuis” vinden.

• Leer/werk project speciaal voor jongeren.
• Sport project: een multifunctioneel sport court voor kids in de kampong.



Bestuur

Het bestuur van Stichting Meraih Bintang bestaat uit de volgende 5 personen:

• Anita Tax-Bax, Oprichter en Voorzitter 
• Loek Tax, Penningmeester
• Vincent Kruithof, Secretaris
• Suryadi Suryadi, Oprichter en Algemeen Bestuurslid 
• Darto Adi Ismanto, Algemeen Bestuurslid 

Alle bestuursleden van Stichting Meraih Bintang, zowel in Nederland als in Indonesië zijn 
onbezoldigde vrijwilligers, niemand ontvangt salaris of enige vergoeding. 

Bezoek aan onze projecten in Pangandaran vindt geheel op eigen kosten plaats. 

Onze stichting is zeer alert als het gaat om het maken van kosten, we werken van huis uit en 
hebben hierdoor bijna geen overhead kosten. Overhead kosten die gemaakt worden zijn de 
inschrijving bij  de kamer van koophandel, betaling voor de domein/hosting van onze website 
en promotie- en bankkosten. 

Bestuur Stichting Meraih Bintang vlnr : Loek Tax, Anita Tax-Bax, Suryadi Suryadi en Darto Adi Ismanto. 
Inzet: Vincent Kruithof



2017  Een terugblik

Project Rumah Bina Budi

In 2017 zijn we vooral bezig geweest met ons project Rumah Bina Budi: de afwerking, het 
aanschaffen en laten maken van meubels en andere benodigdheden om deze plek tot een 
echt thuis te laten worden voor de kinderen die er gaan verblijven. Dit alles dankzij de hulp 
van diverse sponsors zoals bijvoorbeeld het Molenaar Kinderfonds die een mooie bijdrage 
leverde aan het laten maken van de bedden en aanschaf van de matrassen voor de 
slaapkamers van de kinderen. 

      
Rumah Bina Budi Meraih Bintang                                 Een van de slaapkamers van de kinderen 

    
De grote keuken op de begane grond                         Wekelijkse groepsgesprek met Darto



Project Vervoer

We hebben in Januari onze SUV ingeruild voor een, goede 2de hands, Suzuki Grand Escudo 
SUV met zwaardere motor die dient als “locomotief” voor onze school trans trein en waardoor 
we nu ook de mogelijkheid hebben om wanneer noodzakelijk het aantal “treinstellen” uit te 
breiden. 



Project BK Meraih Bintang

Creatief bezig zijn al vanaf jonge leeftijd stimuleert kinderen niet alleen maar maakt hen ook 
fantasierijk. Maar wat als je ergens geboren wordt waar de mogelijkheiden hiertoe niet 
aanwezig zijn? Dit is de reden dat we als Stichting, op verzoek van veel moeders en het 
ministerie van onderwijs in het regentschap Pangandaran, na een pilot het afgelopen jaar, zijn 
gestart met BK Meraih Bintang. Dit is een officiële peuter speelschool welke gekoppeld is aan 
onze kleuterschool: TK Meraih Bintang. Kinderen van 2 tot 4 jaar kunnen hier gedurende 4 
dagen per week terecht van 08.00-10.00 uur. De groep wordt begeleid door een lerares en 
een klassen-assistente die beiden door de Stichting worden betaald. Per kind/situatie 
afhankelijk wordt een bijdrage van IDR 1.000 per kind per dag gevraagd aan de ouders. 
Omgerekend is dit € 0,07.

Project TK Meraih Bintang

In mei hebben we het einde van het schooljaar gevierd op onze kleuterschool: 84 zijn 
geslaagd en stromen door naar een van de lagere scholen in Pangandaran. Ibu Dede is 
uitgeroepen tot “teacher of the year”. 



Project sponsor een kind & adopteer een opa of oma

Ook het afgelopen jaar hebben we gelukkig weer kinderen en ouderen kunnen koppelen aan 
een sponsor. Zoals ons eerste “special needs” meisje: Anissa. Zij heeft het syndroom van 
Down. Kinderen met een handicap worden door de familie vaak “weggestopt” uit een vals 
gevoel van schaamte. Daarom zijn ze moeilijk op te sporen. Dankzij  haar sponsor kan Anissa 
nu voor het eerst iedere dag een paar uur naar school: de sekolah luar biasa, een school  voor 
special needs kinderen. Helaas zijn ons dit jaar ook 2 opa’s ontvallen. Opa Siman overleed in 
Februari en opa Abah Adri Itoh overleed in Augustus.

Project nieuwe generatie

Met ingang van 24 maart is Alma, 16 jaar en een van de oudere kinderen die deelneemt aan 
ons sponsor een kind project, door de Stichting benoemd als aanspreekpunt voor de sponsor 
kinderen en de jeugd teams van het JS-eMBi volleybal  project. Haar eerste taak was om 
onder nog onder supervisie van Darto en Suryadi een bezoek te brengen aan Anissa en haar 
familie. 



Project Skills & Develop Center

In Juli  zijn we gestart met het grootste project van onze stichting tot nu toe: de bouw van het 
skills & develop center. Dit gebouw bestaande uit 2 verdiepingen zal o.a. gaan zorgen voor de 
permanente huisvesting van ons leer/werk project voor jongeren, een aantal  van onze 
naschoolse activiteiten, ruimte voor bijeenkomst en kan in tijd van nood dienst doen als crisis 
centrum.

Bezoek aan Pangandaran

Dit jaar heeft onze voorzitter Anita 2 keer een bezoek gebracht aan Pangandaran om een 
bezoek te brengen aan onze projecten. De eerste keer was dit in Februari/Maart samen met 
sponsor ouders Guus en Colette Maes die voor de eerste keer hun sponsor kinderen 
ontmoetten. De tweede keer was dit in November/December alleen. 

Een heel warm welkom door onze eMBi kids, teamwork en Ibu Ibu (maart 2017)



Sociaal project eMBi kids

In het weekend van 9 December organiseerden we ons jaarlijkse open volleybal toernooi, dit 
jeer in kampong Bojong Gebang, Pangandaran. In dit authentieke oude dorp heeft de 
vergrijzing toegeslagen en wonen heel veel  zeer arme ouderen. Daarom besloten we als 
Stichting een actie te verbinden aan ons toernooi waarbij we onze eMBi kids de opdracht 
gaven om te bedenken wat deze ouderen nodig hadden, inkopen te doen, pakketjes te maken 
en deze vervolgens zelf uit te delen aan de ouderen. Zo brengen we onze kinderen het besef 
bij  dat vooral deze bevolkingsgroep het heel zwaar heeft (geen voorzieningen) en hulp kan 
gebruiken. 50 ouderen ontvingen uit handen van onze eMBi kids een voedselpakket of een 
bijdrage van IDR 100.000. Wat een mooie, emotionele dag!



2017 Promotionele en fondsen wervende acties

In 2017 waren er, ondanks ziekte, toch enkele acties waarvan de opbrengst ten goede kwam 
aan onze stichting. 

- Spreekbeurt en statiegeld actie door Teun van Oversteeg

- Heuvelland 4-daagse sponsorloop

- Verkoop stand op snuffelmarkt in Gronsveld

- Collectebus bij Taverne ‘t Koetshoes



Vooruitblik 2018

Vooruitblikkend naar 2018 hebben we de volgende speerpunten: 

• Doorgaan met ons lopende meerjarige project, TK/BK Meraih Bintang.
• Het uitbreiden van onze sponsor programma’s
• Het uitbreiden van onze naschoolse activiteiten
• Fondsen werven voor en afbouwen van ons Skills & Develop Center
• Fondsen werven voor project “dak boven je hoofd” 
• Oprichten studiefonds



Tot slot 

We kunnen wederom terugkijken op een geweldig mooi, interessant, leerzaam en succesvol 
jaar. Zonder de hulp van al onze donateurs, sponsors en vrijwilligers was dit niet mogelijk 
geweest. Namens iedereen bij  Stichting Meraih Bintang maar in het bijzonder namens onze 
kinderen, jongeren en ouderen in Pangandaran willen we iedereen daarvoor heel  hartelijk 
bedanken! 

We hopen dat we ook in 2018 weer op uw steun mogen rekenen!

- Website:   www.meraihbintang.info 
- E-mail:   admin@meraihbintang.info 

- Bank:   ING Eindhoven
- Ten name van:     Stichting Meraih Bintang
- Banknummer:              65.32.10.191
- IBAN:                           NL 19 INGB0653210191
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