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Voorwoord van de voorzitter  
 
In 2018 heeft Karunia een voorzichtige richting uitgezet ten behoeve van naamsbekendheid en 
financiële ontwikkeling. Ondersteuning van Yayasan Kristen Wamena (YKW) de partnerorganisatie van 
Karunia, was hierin het voornaamste doel. 
 
Enerzijds is er energie gestoken in fondsenwerving via kerken, scholen en bevriende ondernemers. Er 
werden stappen gezet tot het komen van hernieuwde samenwerking met Bijzondere Noden en Kerk 
in Actie. Omdat de fondsenwervende wereld overbevolkt is, werd tevens onderzocht in hoeverre een 
sociale onderneming tot de mogelijkheden behoort. De opbrengsten daarvan zouden ten goede 
kunnen komen van YKW. 
 
Daarnaast zijn er voorbereidingen getroffen voor het onderbrengen van de thuisfrontcommissie (TFC) 
van een Nederlands gezin onder Karunia, is de website herzien en werden de eerste stappen gezet 
voor het aannemen van een parttime medewerker voor IT en media.  
 
Genoemde voorbereidende activiteiten bleken van nut te zijn voor vervolgstappen in 2019.  

1.  Verslag van het bestuur 

1.1  Activiteiten 
Communicatie en fondsenwerving 
Ambassadeurs 
Het al bestaande kernteam van vrijwilligers was betrokken bij brainstormsessies over 
fondsenwervende activiteiten en de mogelijke start van een sociale onderneming. Deze groep mensen 
bood een mix aan kennis en ervaring nodig om tot zinvolle beslissingen te komen.  
 
Fondsen 
De bestaande samenwerking met Word&Deed America is in 2018 gecontinueerd. Het contract met 
Bijzondere Noden (BN) eindigde in 2017. In 2018 zijn er hernieuwde gesprekken geweest voor vervolg 
in samenwerking met partners van zowel Karunia als BN op Papua. Ook zijn er initiële verkennende 
gesprekken geweest met Kerk in Actie (KiA) voor het ondersteunen van een pabo in Wamena.  
 
Marketing 
De originele website bleek onvoldoende effectief. Er is gewerkt aan een herziening daarvan, inclusief 
een nieuw logo. De nieuwe website kon in 2019 gelanceerd worden. Daarom is er in 2018 niet actief 
geïnvesteerd in marketing activiteiten.  
 
Bedrijven 
Karunia is in gesprek met bedrijven onder leiding van een bedrijfseigenaar en leden van het bestuur. 
Er werden afspraken gemaakt voor het ontwikkelen van een promotiefilm, waarna een daadwerkelijke 
campagne in gang gezet zou kunnen worden. Dit moest samengaan met de lancering van de 
hernieuwde website. Eén en ander zou in 2019 gerealiseerd worden.   
 
Kerken en scholen 
Vrijwilligers uit het team van Karunia verzorgden enkele presentaties op kerken en scholen wat enige 
inkomsten opleverde.   
 
Parttimer 
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De ontwikkeling van activiteiten deden de behoefte aan een vaste werknemer ontstaan. Voor de 
vrijwilligers was een en ander lastig in te passen in hun dagelijkse werk. Eind 2018 werd een vacature 
geplaatste en zijn de eerste gesprekken gevoerd voor de functie van media & communicatie.   
 
Stimuleren van kwaliteitsonderwijs 
Uitwisseling studenten en docenten 
In 2018 hebben twee docenten van YKW de cursus christian education bij Driestar Educatief gevolgd. 
Deze docenten hebben tevens geparticipeerd in verschillende promotieavonden.  
 
Beurzen voor vervolgstudies 
In 2017 heeft Karunia geen beurzen voor studenten ontvangen. 
 
On the job training door westers onderwijskundig personeel 
YKW heeft één Nederlandse werknemer. Hij en zijn vrouw verzorgen regelmatig lessen en coachen 
docenten en studenten. Hun werk is van veel waarde voor de ontwikkeling van de doelgroep. Er 
werden voorbereidingen getroffen voor het onderbrengen van dit gezin onder Karunia. Daartoe zijn er 
gesprekken geweest met hun Thuis Front Commissie (TFC) om een en ander per 2019 te kunnen 
effectueren. 
 
Er zijn gesprekken gevoerd met een nieuwe geïnteresseerd echtpaar om zich voor langere tijd in Papua 
te vestigen. De definitieve positieve beslissing werd uiteindelijk helaas om privé redenen 
teruggedraaid. 
 
Vanuit Karunia is er twee maal een werkbezoek geweest naar YKW.  
 
Sociale onderneming 
De verschillende brainstorm sessies resulteerden eind 2018 in een onderzoek naar intrinsieke 
motivatie onder PO docenten in Roemenië en Papua met als doel voldoende informatie te vergaren 
voor het ontwikkelen van een gamification tool voor PO onderwijzers. De resultaten hiervan werden 
in 2019 gepresenteerd. 

1.2  Werving en beheer van gelden 
In 2018 is Karunia opnieuw vooral bezig geweest met het neerzetten van strategie en verkennen van 
mogelijkheden van een sociale onderneming. Er is daarom nog niet bijzonder actief ingezet op werving 
van gelden, alhoewel er wel van tijd tot tijd activiteiten waren.  
 
Het beheer van de gelden valt onder verantwoordelijkheid van de penningmeester van het bestuur. In 
samenwerking met een onafhankelijke accountant is de jaarrekening opgesteld.  

1.3  Vermogen 
In 2018 heeft YKW geen vermogen opgebouwd. 
 

1.4  Bestedingsbeleid 
In 2018 werden inkomsten besteed aan…. 

2.  Toekomst 

2.1  Activiteiten 
De activiteiten zoals die in 2018 plaatsvonden worden in 2019 voortgezet. Dat wil zeggen: 
 

- Communicatie en fondsenwerving via 
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o Werven van ambassadeurs 
o Fondsen: indienen van projectaanvragen  
o Marketing: publiciteit en reclame in (social) media, kranten en tijdschriften 
o Bedrijven: oprichten en stimuleren van platformen 
o Kerken: presentatie en informatie 
o Scholen: participatie bij acties 

 
- Stimuleren van kwaliteitsonderwijs via 

o Uitwisseling van studenten en docenten 
o Beurzen voor vervolgstudies 
o On the job training op scholen 
o Werven van westers onderwijskundig personeel 

 
- Organisatieopbouw bij partners 

o Analyse en advies over structuren en financiële systemen 
o Training en coaching 

 
Daarnaast wordt gekeken naar mogelijkheden voor de ontwikkeling van een sociale onderneming die 
zich richt op digitale onderwijsondersteuning via smartphones. Indien deze ondersteuning functioneel 
blijkt te zijn, denkt Karunia erover ook andere onderwijspartners te benaderen. Het bestaande team 
van vrijwilligers zet zich voor deze acties in. 
 

3.  Organisatie 
 
Naam:   Karunia foundation 
RSIN:   857215048 
Postadres:  Ambachtsherenlaan 40, 4384LT Mijnsheerenland 
Telefoonnummer:  0186 60 28 53 
KvK-nummer:  67890199 
 
In 2018 is de stichting verhuisd van Vlissingen naar Mijnsheerenland. 

3.1  Bestuur 
Voorzitter:   ds. Gert Jan Baan 
Penningmeester: dhr. Han Kleppe 
Secretaris:   dr. ir. Henk Kievit 
Adviseur:  drs. Netty Baan 
 
Er zijn geen bestuurswisselingen geweest en deze worden in de nabije toekomst ook niet verwacht. 
Na een termijn van vier jaar zijn de bestuursleden herkiesbaar. De bestuursleden ontvangen geen 
beloning voor hun werkzaamheden. Wel is er sprake van vergoeding voor gemaakte kosten.  
 
Het bestuur is in 2018 drie keer bij elkaar geweest. Daarnaast is er een ontmoeting geweest met het 
TFC van het Nederlandse gezin in Papua. Verder heeft het bestuur veel online contact gehad. 
 

3.2  Werknemers 
Karunia had in 2018 geen werknemers in dienst. Er was een team van vier vrijwilligers actief, dat zich 
bezig hield met het organiseren van activiteiten, promotieactiviteiten, het ontwikkelen van beleid en 
het bijhouden van de website.  


