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Zoals voorgaande jaren is ook dit 
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wij wie hieraan hebben meegewerkt.
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EILANDENGROEP:  
Nusa Tenggara (550 eilanden)

LOCATIE:  
Indische Oceaan, vierde eiland ten 
oosten van Bali

VLIEGUREN: 
Amsterdam – Bali – Flores 16 uur

OPPERVLAKTE:  
14.300 km2

(ongeveer 1/3 van Nederland) 

LENGTE:  
670 km 

BREEDTE: 
25 km (op het smalste stuk)

NAAM:  
Tandjoeng Boenga (Kaap der 
Bloemen), later door de Portugezen 
Flores genoemd

INWONERS:  
1,8             miljoen

TAAL:  
Bahasa Indonesia en vele dialecten

RELIGIE:  
Overwegend katholiek

MUNTEENHEID:  
Rupiah

BIJZONDERHEDEN: 
• Kelimutu vulkaan, 1639 m hoog 

en bekend om de drie gekleurde 
kratermeren

• Nabijgelegen Komodo- en  
Rinca-eilanden, bekend om de 
varanen 

• De komodovaraan behoort tot 
de langste hagedissen ter wereld 
(meer dan drie meter) 

• Vliegende honden in de omge-
ving van Riung 

VEGETATIE:  
Palm-, bananen-, papaya- en 
mangobomen, rijst- en maïsvelden, 
koffie- en kruidnagelplantages, 
bamboe bossen en veel bloemen

KINDERTEHUIS
WATERPROJECT
ZIEKENHUIS / *FYSIOTHERAPIE
SCHOOL
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Van de voorzitter
Het jaar 2019 kende gelukkig weer vele hoogtepunten Het jaar 2019 kende gelukkig weer vele hoogtepunten 
maar helaas werd een deel van de bevolking op Flores maar helaas werd een deel van de bevolking op Flores 
toch ook weer opgeschrikt door natuurgeweld. De toch ook weer opgeschrikt door natuurgeweld. De 
bewoners van het vulkanische eiland zijn op dit gebied bewoners van het vulkanische eiland zijn op dit gebied 
wel wat gewend, maar het blijft altijd weer schrikken en wel wat gewend, maar het blijft altijd weer schrikken en 
leidt tot onnoemelijk veel leed en schade.leidt tot onnoemelijk veel leed en schade.

Zo vonden er in april (vorig jaar) een paar aardverschuivingen 
plaats rond Culu. Dit kostte een aantal bewoners het leven. 
Verder was er uiteraard heel veel materiële schade. Het door 
ons in 2016 opgeleverde irrigatieproject alsmede een eerder 
gebouwde waterleiding (2002) werden beide verwoest. In 
totaal 700 mensen zaten van de ene op de andere dag zonder 
schoon en veilig drinkwater.

Wij waren van plan om voor dit gebied rond Culu meteen een 
nieuw herbouwproject te beginnen. We werden echter blij 
verrast doordat onze plaatselijke projectleider Tarsi Sjukur erin 
was geslaagd om de overheid te beïnvloeden en het bewuste 
gebied tot rampgebied te verklaren. Dit betekent dat de 
overheid een nieuwe watervoorziening zal gaan aanleggen.

Tarsi is vanwege zijn verdiensten voor het eiland (hij heeft voor 
ons in ruim 22 jaar tientallen projecten succesvol afgerond) 

een man geworden met de nodige politieke invloed. Dat heeft 
er in het geval van Culu zeker toe geleid dat de Indonesische 
overheid hier haar verantwoordelijkheid heeft genomen. 

Dat doet ons als bestuur uiteraard goed en samenwerking 
met de overheid is ook een belangrijk uitgangspunt van onze 
partner Wilde Ganzen. Wij hadden in november vorig jaar 
weer een zeer prettige en constructieve bijeenkomst met Wilde 
Ganzen. Het thema ‘zelfredzaamheid’ werd toen ook weer 
uitvoerig besproken. De aanpak rond Culu beschouwen wij als 
een goed voorbeeld van de actieve zelfredzaamheid van onze 
stichting ter plaatse. 

In 2019 hebben wij voor het eerst een project gedaan in de 
buurt van Maumere in het oostelijk deel van Flores. Er zijn 90 
toiletten opgeleverd in Heo Puat. Dit geschiedde onder leiding 
van onze andere vaste contactpersoon Marthon Paulus. Hij 
is met zijn vrouw Mieke tevens verantwoordelijk voor ons 
adoptieprogramma. Marthon heeft samen met zijn technische 
man Blasius dit project in Heo Puat tot onze volle tevredenheid 
gerealiseerd.

We krijgen steeds vaker aanvragen voor schoolboeken. Twee 
bestuursleden constateerden dit jaar tijdens hun bezoek dat 
er vaak niet genoeg boeken zijn of dat deze verouderd zijn en 
amper meer voldoen. Wij hechten veel belang aan educatie 
en zijn daarom van plan om hiervoor elk jaar een bedrag in de 
begroting te gaan opnemen.



Doelstelling Doelstelling 
Stichting RupinghStichting Rupingh

De stichting heeft ten doel: het De stichting heeft ten doel: het 
ondersteunen van culturele en ondersteunen van culturele en 
 maatschappelijke projecten in  maatschappelijke projecten in 
 Indonesië, in het bijzonder op  Indonesië, in het bijzonder op 
het  eiland Flores. Zij beoogt het  eiland Flores. Zij beoogt 
geen winst.geen winst.

In het vervolg van dit jaarverslag kunt u lezen wat wij 
verder nog in 2019 hebben gedaan en natuurlijk wat 
onze plannen zijn voor 2020.

Wij hopen dat u ons ook het komende jaar weer 
wilt blijven steunen waarvoor bij voorbaat nu al onze 
hartelijke dank.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur,

Leo Verdurmen
Voorzitter

Terug naar af. Al wat in Culu over is na de storm.



Bestuursbeleid 2019
Terugkijkend op 2019 hebben we het afgelopen jaar een Terugkijkend op 2019 hebben we het afgelopen jaar een 
aanzienlijke bijdrage geleverd aan het vierde Werelddoel aanzienlijke bijdrage geleverd aan het vierde Werelddoel 
van de Verenigde Naties: inclusief, gelijkwaardig en van de Verenigde Naties: inclusief, gelijkwaardig en 
kwalitatief onderwijs voor iedereen. Ook het zesde kwalitatief onderwijs voor iedereen. Ook het zesde 
Werelddoel, te weten schoon water en sanitair voor Werelddoel, te weten schoon water en sanitair voor 
iedereen, heeft dit jaar volop onze aandacht gehad. iedereen, heeft dit jaar volop onze aandacht gehad. 

We begonnen het jaar met de realisatie van een groot aantal 
toiletten voor de inwoners van het afgelegen dorp Heo Puat. 
Een uitdagende klus waarbij de ingehuurde arbeiders volop 
hulp kregen van de bewoners. Door deze samenwerking 
hebben de bewoners zoveel ervaring opgedaan dat zij in de 
toekomst naar verwachting zelfstandig reparaties kunnen 
uitvoeren en additionele toiletten kunnen realiseren in de 
eigen kampong en daarbuiten.  

Fondsenwerving heeft zich vooral gericht op een tweetal 
omvangrijke projecten. Allereerst het gebruikelijke jaarlijkse 
waterproject. Dit keer in dessa Masabewa, gelegen in 
de omgeving van Maumere. Halverwege het jaar was er 
voldoende financiering om te kunnen beginnen. De aanleg 
van de drinkwatervoorziening vordert gestaag en naar 
verwachting beschikken de inwoners van Tanangalu en 
Bongo voor de zomer over stromend water.

Ook de nieuwbouw van de lagere school in Teber kon 
beginnen in de tweede helft van 2019 en is opgeleverd 
in april. Vermeldenswaardig is de steun van onze partner 
Wilde Ganzen aan dit project. De niet aflatende steun 
van onze trouwe donateurs maakte het mogelijk om vele 
schoolgaande kinderen op Flores te verblijden met nieuw 
lesmateriaal. Ook heeft het faciliteren van opleidingen van 
veelbelovende studenten dit jaar vruchten afgeworpen. 
Zo leidde dokter Dewi de kliniek in Nita en verleende zij 
medische bijstand in de kindertehuizen rond Maumere. 
Dokter Donna heeft een jaar werkervaring opgedaan op 
Sumba ter voorbereiding op terugkeer naar Flores. De inzet 
van dokter Donna op Flores begon in april 2020.

Gedurende het jaar hebben onze contactpersonen 
Mieke Colson en Marthon Paulus alle kinderen uit het 
adoptieprogramma bezocht. Zij maakten mooie foto’s van 
de kinderen en voorzagen ons van nieuwe informatie die 
wij konden gebruiken voor de update die wij elke twee jaar 
geven. Een hele klus om de informatie te verwerken in ons 
systeem! Half december verstuurden we een update naar 
alle adoptieouders. Dankbaar zijn wij voor alle positieve 
reacties die we hierop ontvingen. 

Al met al hebben we de ambitie die we vorig jaar nog 
voorzichtig uitspraken meer dan waar gemaakt. 
En daar zijn we trots op!   



Dokter Dewi legt uit hoe je goed je tanden poetst



Maria Emilia Naisa 
Direktris (voorzitter)

Yuliana Panul 
Penningmeester

Tasisius Sjukur 
Hoofd bestuur 
(projectleider)

Mikael Gaput 
Relatie bestuur

Blasius Tatus 
Operationeel bestuur

jin. Sukun, Kampung Bugis. Borong, 
Manggarai Timur, Flores-NTT. Indonesia.
No. HP: 081 339 142 802. 
E – mail : yapinflor@hotmail.com



 Jln. Rokatenda Rt. 001 Rw. 008 Kel. Kota Uneng

Kecamatan Alok Tengah Kabupaten Sikka

Maumere – Flores – NTT

Hp. 081328232265 / 081328707698

E – mail: marthon76@hotmail.com

 



Toiletten in Heo Puat 
Via onze contactpersoon Marthon Paulus kregen wij een 
aanvraag voor de realisatie van 82 toiletten in het dorp Heo 
Puat. Het dorp ligt in de afgelegen regio Sikka, ongeveer 
15 kilometer ten oosten van Maumere. Heo Puat heeft 
ruim 1300 inwoners. Bijna 50 procent van de gezinnen 
beschikte niet over een eigen toilet of maakte gebruik van 
een geïmproviseerd toilet op een afgelegen plek. Dit leidde 
tot vervuiling en slechte hygiënische omstandigheden.

Stichting Rupingh besloot eigen vermogen aan te wenden en 
na de regenperiode kon de bouw in maart beginnen. Er zijn 
uiteindelijk 90 toiletten gerealiseerd. 

Dorpelingen hebben meegebouwd en al doende geleerd. 
Zij zijn in staat om in de toekomst zo nodig reparaties te 

verrichten. Ook hebben zij geleerd zelf nieuwe toiletten te 
bouwen. Hiermee willen de dorpelingen beginnen, zodra 
er geld is voor bouwmateriaal. In september was er een 
feestelijke bijeenkomst rond de oplevering. Toen kreeg 
ieder een grote emmer en een plastic steelpannetje om de 
toiletten te kunnen doorspoelen.

Romanus Moa Ro is de kepala dessa (dorpshoofd). Hij heeft 
maandelijks overleg met medewerkers van de puskesmas 
(kleine dorpskliniek) en de sociaal werkers van de overheid. 
Zij bespreken thema’s als gezondheid en socialisatie. De 
medewerkers van de puskesmas verzorgen voorlichting 
over en controle op schoonhouden en onderhoud van de 
toiletten.





De dessa Masabewa ligt in het oostelijke 
district Sikka, ongeveer 50 km vanaf 
Maumere. Er zijn twee kampongs (dorpen): 
Tanangalu en Bongo. De bevolking is 
zeer arm en veel dorpelingen steunen 
op ons adoptieprogramma voor het 
levensonderhoud van hun kinderen.
De ruim 1400 bewoners haalden water uit 
de rivier om te drinken, baden en wassen. 
Dit leidde tot gezondheidsrisico’s, vooral 
voor de kinderen en ouderen in het dorp. 

Ferdinandus Dulle is de kepala dessa. 
Hij heeft via onze contactpersoon 
Marthon gevraagd om de aanleg van een 

Aanleg drinkwaterinstallatie in Masabewa 

Drinkwatervoorzieningen 
garanderen schoon water en 
zorgen voor een verbetering van 
hygiëne. Stichting Rupingh heeft 
een jarenlange ervaring met 
waterprojecten. Ook in 2019 is weer 
een nieuwe installatie geïnitieerd.

drinkwaterinstallatie. Na fondsenwerving 
kon het project beginnen in het laatste 
kwartaal van 2019. De dichtstbijzijnde 
bron ligt meer dan vijf kilometer klimmen 
de bergen in. Er werd met man en macht 
gewerkt tot de regenperiode losbarstte. De 
bron is aangeboord en er zijn waterreservoirs 
gebouwd die als verdeelstation fungeren. 
Voor de zomer van 2020 zal het totale 
project afgerond worden.

Er worden vijf tappunten geplaatst met 
ieder twee kranen. Niemand hoeft dan 
verder dan 100 meter te lopen voor 
schoon drinkwater. Toegankelijk stromend 
water vergroot de hygiëne aanzienlijk en 
zal daarmee een onmiskenbaar positief 
effect hebben op de gezondheid van de 
bewoners van dit gebied. Dat hebben 
waterprojecten die wij eerder bouwden 
onomstotelijk aangetoond.





De lagere school in Teber wordt bezocht 
door ruim 200 leerlingen in de leeftijd 
van zes tot twaalf jaar. Het oude houten 
schoolgebouw met zes lokalen verkeerde 
in een zeer slechte staat. Het meubilair 
was oud en ontoereikend voor het 
leerlingenaantal. De kinderen kregen 
minder lessen, omdat er niet voor 
iedereen plaats was.

Via onze contactpersoon Tarsi verzocht 
het hoofd van de school, Kletus Kantus, 
ons om hulp. Stichting Rupingh heeft 
fondsen geworven voor de nieuwbouw 
en inrichting van een nieuw, stenen 
schoolgebouw. We bouwden zes lokalen, 
toiletten en nieuw meubilair. Wilde 
Ganzen deed ook mee aan dit project. In 
september 2019 is de bouw begonnen. 
En in april 2020 werd het project 
opgeleverd; de feestelijke opening zal in 
juli 2020 plaatsvinden.

Nieuwbouw en inrichting lagere school Teber

Het dorp Teber ligt ongeveer 45 km van Borong, in het binnenland in de 
provincie Oost-Manggarai. Het dorp heeft 1575 inwoners. De mensen uit 
Teber leven van de opbrengst van kleinschalige landbouw. Zij hebben 
rijstvelden en er zijn enkele koffieplantages.







Leermiddelen
Regelmatig ontvangen wij 
een donatie van bedrijven of 
particulieren. Wij vragen dan altijd 
of men een specifiek doel voor ogen 
heeft of dat het bedrag kan worden 
toegevoegd aan de algemene 
projectenpot. Afgelopen jaar waren 
er enkele inzamelingsacties voor 
leermiddelen. Met een aanvulling 
uit onze eigen middelen konden wij 
twee basisscholen blij maken met 
nieuwe boeken voor alle leerjaren. 
Deze scholen in Heo Puat en Pruda 
hadden te weinig en ook erg oud 
en gedateerd lesmateriaal. We 
hebben op deze manier weer een 
mooie bijdrage kunnen leveren aan 
de verbetering van het onderwijs 
voor vele leerlingen.



Onze studenten
Stichting Rupingh heeft in de 
loop der jaren een aantal jonge 
vrouwen de kans kunnen geven een 
medische studie te volgen. Deze 
studiebeurzen worden gevormd 
door donaties die speciaal bedoeld 
zijn om talentvolle jongeren te 
laten studeren. We spreken met 
al onze studenten af dat zij na 
het behalen van hun diploma een 
bepaalde periode terugkeren naar 
Flores. Zij verrichten dan, naast hun 
reguliere baan, werk ten behoeve 
van onze kindertehuizen en/of bij 
een dokterspost of ziekenhuis op 
Flores. Zo geven zij iets terug aan 
hun eigen samenleving. Ook dit 
jaar vertellen we graag hoe het met 
onze studenten gaat.

MATHILDA

Maria Mathilda Maryati studeerde 
verpleegkunde aan de universiteit van 
Surabaya (2013-2016). Aansluitend 
deed zij een vervolgstudie tot docent 
verpleegkunde. In 2019 was Mathilda 
actief in de studentenorganisatie van 
haar universiteit. Zij hield zich daar o.a. 
bezig met save-environment-work-
shops. Zodra Mathilda een baan heeft 
gevonden op Flores, zal zij ook hulp 
kunnen bieden aan de kindertehuizen 
rond Maumere.

FERLIANA

Ferliana Mathilda Pradono begon in 
2017 haar opleiding tot arts in Jakarta. 
Het gaat goed met Ferliana. Zij volgt 
nu het vijfde semester. Er zijn acht 
semesters voor theorie en daarna nog 
vier semesters voor coschappen. 
Ferliana stuurde haar rapport en wij 
stelden vast dat zij het vierde semester 
met heel mooie cijfers heeft afgerond.

In februari zorgden we voor een goede 
laptop voor Ferliana.



DEWI

Maria Dewilanti Terang heeft in 2019 
hard gestudeerd om zich voor te 
bereiden op het toelatingsexamen 
voor de specialisatie tot kinderarts. Als 
ze slaagt, begint de studie in septem-
ber 2020. Stichting Rupingh zal deze 
aanvullende opleiding van vier jaar op 
Bali financieren. Dokter Dewi was de 
eerste student voor wie Rupingh een 
opleiding tot arts beschikbaar stelde. 
Zij leidde in 2019 een kliniek in Nita. 
Sinds april werkt zij in het ziekenhuis 
van Maumere. Dewi verleent in de 
weekenden gratis medische zorg in de 
kindertehuizen rond Maumere.

DONNA

Met een studiefinanciering van 
stichting Rupingh rondde Prisicilla 
Donna Esperanza in oktober 2018 
haar artsenopleiding af. Donna kreeg 
haar eerste baan toegewezen op het 
eiland Sumba. Daar heeft zij het hele 
jaar 2019 met veel plezier en succes 
gewerkt. In april 2020 keerde dokter 
Donna terug op Flores en ging zij in 
Maumere werken. Vanaf dat moment 
kan zij haar tegenprestatie leveren: 
gratis medische hulp verlenen aan de 
kindertehuizen van mama Belgi. Zij 
volgt daarmee dokter Dewi op.

ESI

Maria Yasinta Rihu woonde in een van 
de kindertehuizen van mama Belgi. Zij 
was een zeer getalenteerde leerling 
op haar middelbare school. In oktober 
2019 is zij begonnen met een opleiding 
tot apotheker aan de farmaceutische 
academie in Malang op Oost-Java. 
Deze studie duurt zes jaar. Dokter 
Donna en haar ouders staan borg voor 
het collegegeld. Wij vinden het ge-
weldig dat onze financiële inspanning 
voor Donna nu een plaatselijk vervolg 
krijgt. Stichting Nativitas (Mama Belgi) 
bekostigt haar kamer, eten, boeken en 
vervoer.



Adoptieproject 2019 

Resurexio
Lekebai 
111 kinderen

dit is: Aleks

Maria Stella Maris B
Nangahure
53 kinderen

dit is: Riana

St. Damian
Labuan Bajo Cancar 
50 kinderen

dit is: Andri

Maria Stella Maris
Nangahure
197 kinderen

dit is: Anjelo

Maria Visitasi
Kampong Napong 
Biri
132 kinderen

dit is: Melan

1057 kinderen 



Nativitas
Watublapi
202 kinderen

dit is: Febi

SLB Karya Murni
Ruteng
80 kinderen

dit is: Rudi

St Damian
Alor
35 kinderen

dit is: Erik

Maria Visitasi
Nebe
110 kinderen

dit is: Riko

Assumptio
Wolofeo
88 kinderen

dit is: Astwi

Voor 55 kinderen missen we 
een financiële adoptieouder. 

Stichting Rupingh wil deze kinderen 
wel graag blijven ondersteunen. 

Helpt u mee? 



Stichting Rupingh Financieel
Begroting 2019 versus realisatie 2019
Baten ten behoeve van de doelstelling
In 2019 is onze fondsenwerving met 23% gestegen 
ten opzichte van 2018. Deze stijging is direct gere-
lateerd aan de door stichting Rupingh ondernomen 
activiteiten in 2019. Immers, er bestaat een directe 
relatie tussen projecten en geworven fondsen 
(projectuitvoering vindt plaats nadat fondsen zijn ge-
worven). Ook Wilde Ganzen heeft Stichting Rupingh 
hierbij in 2019 ondersteund, te weten bij de bouw 
van de school in Teber. Het totaal aan fondsenwer-
ving (na aftrek van de daarbij gemaakte kosten) 
is uitgekomen op €229.453. Het zo laag mogelijk 
houden van de operationele kosten is een belangrijk 
uitgangspunt van het bestuur. De voornaamste 
kostenpost voor 2019 had betrekking op de bancaire 
kosten (€1828; 51% van de totale operationele 
kosten). Het overige deel had betrekking op het 
verzorgen van de administratie en het onderhouden 
van het contact met onze donateurs. De onbezol-
digde inzet van verschillende medewerkers achter de 
schermen heeft ertoe bijgedragen dat het totale kos-
tenpercentage ruimschoots onder de 2% is gebleven 
(1,53%). Dit betekent dat er van iedere gedoneerde 
euro meer dan 98 cent op Flores terechtkomt!

Projecten uit hoofde van de doelstelling
Naast de ‘reguliere’ ondersteuning ten behoeve van 
de adoptiekinderen, is er in 2019 een bedrag van 
bijna €10.000 besteed aan leermiddelen voor twee 
basisscholen in Heo Puat en Pruda. Ook is er geld 
vrijgemaakt ten behoeve van de studie van Dewi 
voor haar specialisatie tot kinderarts. 

Eerder in dit jaarverslag is onder de projectver-
antwoordingen het sanitaire bouwproject in Heo 
Puat beschreven. Daar de gelden ten behoeve van 
dit project reeds in 2018 waren aangewend voor 
de inkoop van bouwmaterialen, is het project qua 
financiën reeds in ons vorige jaarverslag verant-
woord. Het bedrag genoemd onder ‘Water- en 
infrastructuur projecten’ (€28.377) heeft uitsluitend 
betrekking op het waterproject in Masabewa. 

De uitgaven onder de post ‘Gebouwen’ heeft 
betrekking op de nieuwbouw en inrichting van de 
lagere school in Teber. Dit project is mede tot stand 
gekomen met dank aan de financiële ondersteuning 
van Wilde Ganzen. De post verantwoord onder 
‘Overige projecten’ heeft betrekking op de finan-

ciële afhandeling van de aanschaf van ziekenhuis-
bedden, de projectuitvoering was reeds te zien in 
ons vorig jaarverslag.

Onder de streep hebben al deze activiteiten geresul-
teerd in een negatief resultaat (€2491) dat ten laste 
is gebracht van het vrij besteedbaar eigen vermo-
gen. Het gehele eigen vermogen is beschikbaar ter 
financiering van toekomstige projecten.

Begroting 2020
De verwachte ‘Giften, donaties en schenkingen’ 
voor 2020 zijn gedaald ten opzichte van de 
werkelijke giften in 2019 (€34.796). Deze daling 
is in lijn met de begrote projecten voor 2020. Ook 
wordt hierbij vooralsnog niet uitgegaan van een 
samenwerking met Wilde Ganzen in 2020. 

Het voor 2020 opgenomen bedrag bij ‘Water- en 
infrastructuur projecten’ bestaat uit een waterpro-
ject in Torok Golo. Verder is, in lijn met voorgaande 
jaren, een stelpost opgenomen ten behoeve van 
eventuele ‘Renovatie- en/of Overige projecten’.

Organisatiekosten en bezoldiging
Het bestuur en de uitvoer die wordt gegeven aan 
de fondsenwerving van stichting Rupingh vindt 
plaats op vrijwillige en onbezoldigde basis. Op deze 
manier garandeert stichting Rupingh dat zoveel 
mogelijk geworven fondsen ook daadwerkelijk op 
het eiland Flores worden aangewend.



Staat van Baten en Lasten over 2019  Begroot 2020  Werkelijk 2019  Begroot 2019  Werkelijk 2018 

Fondsenwerving
Baten uit eigen fondsenwerving:
Giften, donaties, schenkingen € 97.500 € 132.296 € 121.808 € 88.755 
Adoptiegelden € 102.500 € 100.716 € 102.500 € 101.326 

€ 200.000 € 233.012 € 224.308 € 190.081 

Kosten eigen fondsenwerving
Kosten (kantoorartikelen, bankkosten, etc.) € 3.000 € 3.559 € 3.000 € 3.645 
(In % van baten uit eigen fondsenwerving) 1,06% 1,53% 1,06% 1,92%

Totaal eigen fondsenwerving € 197.000 € 229.453 € 221.308 € 186.436 

Gezamenlijke acties/Acties van derden  -         € 265  -   € 301 
Rentebaten en -lasten € 50 € 47 € 65 € 62 

Totaal beschikbaar voor doelstelling € 197.050 € 229.765 € 221.373 € 186.799 

Bestedingen
Kinderprojecten
Adoptiekinderen € 102.500 € 101.166 € 102.500 € 101.248 
Studie en Onderwijs (materialen) € 7.500 € 34.167 € 8.333  -   

Bouwprojecten  
Water- en infrastructuur projecten € 47.050 € 28.377 € 27.540 € 28.600 
Gebouwen €  62.930 € 63.000 €  31.458 
Renovatie projecten € 25.000 € 20.000 € 11.866 
Overige projecten € 15.000 € 5.616 
Totaal besteed aan doelstelling € 197.050 € 232.256 € 221.373 € 173.172 

Tekort/Overschot € -   € -2.491 € -   € 13.627 

  

Staat van Baten en Lasten over 2019



 

Op de balans is onder de post ‘Vorderingen’ 
terug te vinden welke bedragen per ultimo 2019 
nog ontvangen dienden te worden van de bank 
voor wat betreft de rente op onze deposito’s en de 
adoptiegelden vanuit onze donateurs. De ‘Liquide 
middelen’ bestaan uit banksaldi gespreid over een 
tweetal banken. 

Hiertegenover staat een aantal ‘Kortlopende 
verplichtingen’, te weten de vooruitbetaalde 
bedragen t.b.v. adoptiegelden en de eventuele reeds 
ontvangen bedragen voor projecten in 2020. De 
‘Langlopende verplichting’ heeft betrekking op 
een geneeskundestudie. Het ‘Vrij besteedbare 
vermogen’ komt daarmee, inclusief het negatieve 
resultaat van 2019 (€2491), uit op €70.158. Het 
volledige bedrag van het ‘Vrij besteedbare 
vermogen’ is beschikbaar ter financiering van 
toekomstige projecten en wordt aangehouden om de 
continuïteit van de projectuitvoering gedurende een 
jaar, bij mogelijk tegenvallende giften, te waarborgen.

Balans per 31 december 2019
ACTIVA 2019 2018

Vorderingen:
Rente € 47 € 62
Adoptiegelden (nog te ontvangen voor 2019) € 2.136 € 2.247 

 
€ 2.183 € 2.309 

Liquide middelen: € 95.933 € 126.366 

Totaal € 98.116 € 128.675 

PASSIVA

Eigen vermogen:
Vrij besteedbaar vermogen (incl. resultaat 2019) € 70.158 € 72.649 
  
Langlopende verplichtingen:
6-jarige opleiding geneeskunde € 7.500 € 25.000 

Kortlopende verplichtingen:
Adoptiegelden (donaties voor 2020) € 20.458 € 25.760 
Overige verplichtingen
(reeds ontvangen donaties toekomstige projecten) € - € 5.266 

Totaal € 98.116 € 128.675 



 

Typisch Flores!



Het enige omvangrijke project van 2020 
is dan ook een waterproject. Dit keer 
in desa Torok Golo. Hier willen we een 
waterleiding aanleggen en tappunten 
realiseren. De kleinere projecten richten 
zich voornamelijk op verbetering en 
herbestemming van bestaande bouw. Zo 
is het schoolgebouw dat in Napongbiri 
door de regering is gebouwd niet voorzien 
van plavuizen in en om de lokalen. Het 
schoolgebouw in Cancar krijgt een 
nieuwe bestemming. De regering zet 
sinds enige tijd in op inclusief onderwijs. 
De gehandicapte bewoners van Cancar 
kunnen nu naar reguliere scholen in 

het dorp en het schoolgebouw zal 
deels in gebruik genomen worden als 
trainingscentrum voor handvaardigheid, 
zoals weven en naaien. De realisatie van 
een overkapping aan de buitenzijde van 
het bestaande gebouw maakt dat er 
buiten plaats gemaakt kan worden voor 
gereedschap en enkele apparaten. 

Ook zien we een toenemende vraag naar 
lesmateriaal. Nu in veel regio’s is voorzien 
in de behoefte aan schoolgebouwen, 
stromen de aanvragen voor lesboeken 
binnen. We hebben dan ook besloten 
om structureel een post op te nemen in 

onze begroting om aan een deel van deze 
aanvragen te kunnen voldoen. 

In overleg met onze contactpersonen 
Mieke en Marthon zetten wij ons 
adoptieprogramma ook dit jaar graag 
ongewijzigd voort. Het aantal kinderen 
dat steun zoekt bij de stichting blijft heel 
langzaam afnemen. Hierdoor kunnen wij 
de afmeldingen, die wij helaas ontvangen 
van adoptieouders, nog steeds opvangen 
zonder kinderen te onthouden van de 
maandelijkse financiële steun. 

Het wordt ook een spannend jaar. 
Via internationale media hebben wij 
kunnen vernemen dat de Indonesische 
regering Labuan Bajo tot een toeristische 
hotspot heeft benoemd. De huidige 
president is ontwikkelingsgericht en 
stelt basisvoorzieningen als onderwijs, 
elektriciteit en water centraal. Dat gaat 
stapsgewijs en er is niet direct genoeg 
geld, materiaal en menskracht.  

Doelstelling 2020
Waar we ons in 2019 gericht hebben op een tweetal omvangrijke projecten, Waar we ons in 2019 gericht hebben op een tweetal omvangrijke projecten, 
willen we in 2020 juist de kleinere aanvragen centraal stellen. Fondsenwerving willen we in 2020 juist de kleinere aanvragen centraal stellen. Fondsenwerving 
blijft een uitdaging en het vergt veel energie en geduld alvorens de financiën blijft een uitdaging en het vergt veel energie en geduld alvorens de financiën 
voor omvangrijke projecten sluitend zijn. In de hoop het werk voor stichting voor omvangrijke projecten sluitend zijn. In de hoop het werk voor stichting 
Rupingh gedurende het jaar wat meer te kunnen spreiden, is onze ambitie in Rupingh gedurende het jaar wat meer te kunnen spreiden, is onze ambitie in 
2020 een groter aantal kleinere projecten te realiseren. Daarbij houden we vast 2020 een groter aantal kleinere projecten te realiseren. Daarbij houden we vast 
aan onze speerpunten, zoals water en scholing én blijven we onverminderd aan onze speerpunten, zoals water en scholing én blijven we onverminderd 
bijdragen aan de Werelddoelen van de Verenigde Naties.bijdragen aan de Werelddoelen van de Verenigde Naties.



Toch zijn er ambitieuze plannen 
voor 2023. Deze plannen gaan naar 
verwachting gepaard met een toename 
van toeristen in deze regio wat zorgt 
voor een toename van hotels en 
horecagelegenheden. Vooralsnog lijkt 
deze ontwikkeling zich te concentreren 
op Labuan Bajo en omgeving. Daarmee 
stijgt de werkgelegenheid in deze regio en 
hopelijk daarmee de kans op welvaart van 
Florinezen. Veel jongeren uit Flores willen 
een opleiding in de toerismebranche 
volgen. 

Als bestuur volgen we deze ontwikkeling 
nauwgezet en zijn wij extra kritisch 
op het nut en de noodzaak van de 
projectaanvragen die wij ontvangen. Onze 
jaarlijkse bezoeken aan het eiland vormen 
een goede toetssteen en ook vertrouwen 
wij hierin op het deskundig oordeel van 
onze contact- en vertrouwenspersonen op 
Flores.  

De toenemende welvaart kent uiteraard 
ook positieve kanten waar we dankbaar 
gebruik van maken. Zo kunnen we steeds 
meer vertrouwen op het elektriciteits- 

en telefonienetwerk en dat maakt 
communicatie een stuk makkelijker. 
We ontvangen met grote regelmaat 
beeldverslagen van de voortgang op 
onze projecten en ook een korte update 
is via WhatsApp zo gegeven. Op deze 
manier kunnen wij ook in 2020 onze 
werkwijze en samenwerking verder 
professionaliseren.

Kortom… het belooft een 
uitdagend jaar te worden, 
waarin wij wederom 
ons uiterste best doen 
ten behoeve van alle 
inwoners op Flores!

Aan de slag!



EEN STICHTING 
DIE BOUWT
Het eiland Flores is één van de groenste 
en tegelijkertijd armste eilanden van 
Indonesië. Er is nauwelijks drinkwater, 
elektriciteit en werkgelegenheid. 
Stichting Rupingh helpt door middel van 
projecten en financiële hulp. Bouwen is 
het hoofddoel; denk aan waterprojecten, 
kindertehuizen, scholen en ziekenhuizen. 
Belangrijk hierbij is de duurzaamheid van 
het project en de zelfredzaamheid van de 
bevolking.

Door goede communicatie en controle ter 
plaatse bereikt elke gedoneerde euro de 
juiste bestemming. Alle donaties aan de 
stichting komen geheel ten goede aan 
de projecten. Naast doneren is het ook 
mogelijk een kindje te adopteren. 

Geef de mensen van Flores een 
kans en reik hen de bouwstenen 
voor een beter leven.

de mensen van 
het Indonesische 
eiland Flores aan 
een betere toekomst

Meer info www.rupingh.nl 
IBAN NL32 INGB 0004 5130 48

Flores



1998 Waterproject, Labuan Bajo 
1999 Weg Jalan Rupingh, Wangkung
2000 Waterproject, Wangkung 
2001 Waterproject, Sita
2001 Weg doorgetrokken naar Mborong, Wangkung
2002 Waterproject, Culu
2003 Waterproject, Loca, Ntaur 1, Ntaur 2 en Rembong
2004 Waterproject, Rama, Muring, Weso en Masa 
2005 Waterproject, Wolowea 
2005 Waterproject, Bokak Rangga, Cowang Anak en Rua 
2006 Waterproject, Golo Rutuk en Comu 
2007 Waterproject, Landang en omstreken
2007 Waterput doven- en blindenschool, Karya Murni
2008 Waterproject, Adonara
2008 Waterproject, Tondong Raja
2009 Waterproject, Mesir
2009 Waterproject, Durang Mese
2010 Waterproject, Pau Rahong en Desa Bangka Ajang
2010 Weg Jalan Beton, Dara Natar
2011 Waterproject, Ngusu Wira Ajang
2012 Waterproject, Mokel Hamente
2013 Waterproject, Lidi Hamente
2014 Waterproject, Lalang
2015 Waterproject, Jawang (deel 1)
2016 Waterproject, Jawang (deel 2)
2016 Irrigatieproject, Culu
2017 Waterproject, Wae Lawas
2018 Waterproject, Wae Lawas
2018 Watertoren, Napong Biri
2019 Waterproject, Masabewa en Tanangalu

2003 Aankoop bus Beneflor voor de kindertehuizen
2004 Renovatie studieklas, Watublapi
2004 Bouw watertoren technische school, Maumere
2005 Nieuwbouw slaapzalen incl. interieur, Karya Murni
2005 Waterbassin, kindertehuis St. Damian, Labuan Bajo
2005 Aankoop vissersboot bemand door gehandicapten
2006 Nieuwbouw school, kindertehuis St. Damian, Cancar
2007 Renovatie gebouwen doven- en blindenschool, Karya Murni
2007 Nieuwbouw school, kampong Napong Biri
2007 Renovatie keukens doven- en blindenschool, Karya Murni
2007 Renovatie kamers ziekenhuis, Cancar
2008 Inrichting keukens en eetzaal, Karya Murni
2008 Nieuwbouw meisjesinternaat incl. interieur, Labuan Bajo
2008 Nieuwbouw school incl. interieur, Majok
2009 Nieuwbouw school incl. interieur, Wangkung
2009 Nieuwbouw jongensinternaat incl. interieur, Ruteng
2009 Nieuwbouw slaapzalen kindertehuis St. Damian, Labuan Bajo
2010 Nieuwbouw school incl. interieur, Pinis
2010 Nieuwbouw dokterspost, Sita
2011 Nieuwbouw lagere school, Ngusu
2011 Nieuwbouw ziekenhuis, Reo
2012 Nieuwbouw lagere school, Comu
2012 Renovatie fysiotherapieruimte, Cancar
2013 Nieuwbouw en inrichting lagere school, Mesir
2013 Renovatie slaapkamers en keuken, Karya Murni
2013 Renovatie jongensinternaat, Ruteng
2014 Uitbreiding school, Labuan Bajo
2014 Renovatie toiletten meisjesinternaat, Labuan Bajo
2014 Renovatie school, Wangkung
2015 Nieuwbouw en inrichting internaat, Ulu Wae-Rai
2016 Nieuwbouw multifunctionele ruimte, Ntaur
2017 Nieuwbouw en inrichting basisschool, Bangka Kantar
2017 Materialen voor fysiotherapie, Cancar 
2018 Renovatie/onderhoud school, Napong Biri
2018 Sport-, spel- en lesmaterialen voor Napong Biri en Resurexio
2018 Renovatie keuken en nieuwbouw eetzaal, Binongko
2018 Ziekenhuisbedden voor St. Gabriël, Nita
2019 Nieuwbouw toiletten, Heo Puat
2019 Nieuwbouw lagere school, Teber

Projecten t.b.v. water en 
infrastructuur

Bouw- en andere projecten
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