SAMEN BOUWEN AAN
EEN BETERE TOEKOMST

Cisarua, een dorp op Java (Indonesië)
Wati heeft geen man, maar wel 3 kinderen. Ze vertrekt rond zonsopgang om thee te gaan plukken en
komt om een uur of drie thuis. Daarmee verdient ze
net genoeg om wat rijst en zoute vis te kopen. Ze
heeft geen geld voor de kleding van de kinderen, laat
staan voor het schoolgeld. Ze steekt zich in de

Wij werken samen met lokale deskundigen en
bedrijven. Door onze manier van werken met
vrijwilligers komt de hulp direct ten goede
aan de mensen daar. In de loop der jaren
heeft de stichting zich toegespitst op:
 Jongeren en scholing;

schulden en ziet geen uitweg meer. Dedeh heeft een

 Microkrediet voor vrouwen;

baby met gezondheidsproblemen, maar het zieken-

 Gezondheidszorg en milieu.

huis is te ver en het kliniekje kan niet helpen. Het
zou kunnen komen door het sterk vervuilde water…

Stichting Java Village
Wati en Dedeh wonen op West-Java in het dorp
Cisarua, waar een derde van de vrouwen kostwinner
is. Stichting Java Village trekt zich al 10 jaar het lot
aan van deze kwetsbare vrouwen en kun kinderen
en helpt hen de cirkel van armoede te doorbreken
en te bouwen aan een betere toekomst.
Wij werken kleinschalig en gaan uit van de behoeften
van de mensen zelf. Belangrijke voorwaarde is dat de
geboden hulp de zelfredzaamheid en de solidariteit
bevordert. Eens per maand bezoekt onze Indonesische medewerkster alle projecten.

Jongeren en scholing
In Cisarua gaat maar 50% van de kinderen
naar de middelbare school in het volgende
dorp. Veel gezinnen kunnen de dagelijkse
kosten van lunches en het vervoer naar de
school niet opbrengen.
Voor € 10 per maand kunt u een kind sponsoren om 3 jaar lang de middelbare school te
bezoeken. De armste leerlingen worden zo
door ons in staat gesteld om toch naar school
te gaan. Daarnaast helpen wij de lokale basisscholen met klaslokalen en het opzetten van
computerlessen en Engelse les. Hier kunnen
ook schoolverlaters aan deelnemen.

Stichting Java Village

Samen bouwen aan betere toekomst
vrijwilliger.

Microkrediet voor vrouwen
Samen met de regionale vrouwenorganisatie PPSW helpen we groepen kansarme vrouwen om zich te organiseren
en te werken aan grotere economische zelfstandigheid. Zij leren sparen
en budgetteren, hoe ideeën moeten
worden omgezet in acties en hoe zij
een kleine onderneming kunnen opzetten met behulp van dit microkrediet. Veldwerksters begeleiden hen in
dit proces.

Gezondheidszorg en milieu
Het percentage sterfgevallen onder de
vaak heel jonge moeders en pasgeboren baby’s is nog extreem hoog. Samen met lokale vroedvrouwen hebben
wij in elke wijk een posyandu
(gezondheidspost) opgezet, waar voorlichting wordt gegeven en zwangere
vrouwen en moeders met hun baby’s
voor controle komen.

Wilt u ons helpen, ga dan naar onze website of
vul het bijgaand antwoordformulier in.

Schoon drinkwater is een groot probleem geworden door vervuiling, afval en landbouwchemicaliën. Java Village onderzocht de opties voor
verbetering en is begonnen met het geven van
voorlichting aan de bevolking over het belang
van schoon drinkwater. Ook wordt de mogelijkheid onderzocht voor het gebruik van biogas
om het water schoon te houden van mest en
de afhankelijkheid van dure brandstoffen te verminderen.

Hoe kunt u helpen
Voor al deze projecten hebben wij uw hulp heel
hard nodig. Dit kan door:


“Vriend van Java Village” te worden voor
minimaal
€ 5 per maand of ineens € 60
per jaar;



door een kind te sponsoren zodat het
naar school kan voor € 10 per maand
voor een periode van 3 jaar;



door eenmalig een bedrag te schenken;



door onze stichting actief te helpen als

Als donateur wordt u op de hoogte gehouden
van de activiteiten van Java Village en ontvangt u
onze Nieuwsbrief. Hoe u ook wil helpen, u
draagt altijd bij aan betere omstandigheden
voor de meest kansarme bewoners in Cisarua.
Wij worden erkend door de belastingdienst als
ANBI. Uw hulp wordt erg op prijs gesteld.

Contact
Voor nadere informatie kunt u onze website
bezoeken www.javavillage.org of contact met
ons opnemen op info@javavillage.org.

Stichting Java Village
Botermarkt 7E
2311EM Leiden
NL71 ABNA 0409.2107.57
www.javavillage.org

