
 

 
 

 
 

JAARVERSLAG 2012 
 

 
Bericht van de Voorzitter; 
 
 
Het is mij een genoegen om namens het bestuur van de Stichting Susila Dharma Nederland 
het jaarverslag 2012 te presenteren. 
 
In de eerste plaats wil ik graag nog eens onze doelstelling onder uw aandacht brengen: het 
steunen van projecten die erop gericht zijn positief bij te dragen aan de levens van onze 
medemens vanuit een bewustzijn van eenheid die verschillen overstijgt; projecten die uitgaan 
van actieve betrokkenheid van de plaatselijke gemeenschappen, en in staat zijn bewustzijn, 
harmonie en duurzaamheid te creëren. 
 
Susila Dharma Nederland (SDN) heeft in 2012 naar vermogen aan het realiseren van deze 
doelstelling gewerkt. Ongetwijfeld zijn we daarbij moeilijkheden tegengekomen, maar door 
dicht bij onze doelstellingen te blijven is het resultaat zowel voor onze projecten als voor ons 
team positief geweest.  Het bestuur heeft zich ingezet voor professionele en verantwoorde 
steun aan de projecten en voor correcte verantwoording naar de donoren. 
 
Het bestuur heeft ervoor geijverd om in nauw contact te blijven met de projecten,  door 
communicatie met de project-leiders , Susila Dharma International Association (SDIA), 
collega SD-organisaties zoals SD Deutschland, door deelneming aan de jaarvergadering van 
SDIA, bezoek van een bestuurslid aan Indonesië en door deelname van een bestuurslid aan 
een ICDP-cursus (International Child Development Program). Dat alles heeft bijgedragen aan 
een optimaal inzicht in de projecten en hun behoeften. 
 
Het bestuur heeft bewust gezocht naar mogelijkheden om ook activiteiten in eigen land te 
steunen, om zowel de betrokkenheid van de bestuursleden als van donoren en sympathisanten 
te stimuleren. Een bijdrage aan het T-factor programma van Villa Zebra in Rotterdam was een 
eerste bescheiden stap in die richting. 
 
Door de nauwe betrokkenheid bij onze zusterorganisatie Vereniging Subud Nederland, kwam 
tijdens diens jaarvergadering in mei een informele bazaar en culturele avond tot stand, waarbij 
de niet geringe opbrengst geheel beschikbaar werd gesteld voor een onderwijsproject in 
Centraal Kalimantan. Deze gelegenheid toonde aan hoe belangrijk het directe contact met 
(potentiële) donateurs is.  
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S T I C H T I N G  S U S I L A  D H A R M A  N E D E R L A N D  



Als stemgerechtigd lid heeft SDN in de personen van de voorzitter en de secretaris 
deelgenomen aan de jaarvergadering van SDIA in Great Malvern in Engeland. Belangrijke 
onderwerpen waren de versterking van de onderlinge verbanden, verbetering van de 
communicatie tussen nationale SD-organisaties, SDIA en de projecten, en het organiserenvan 
een Europese SD-vergadering tussen de SDIA jaarvergaderingen in om actuele en belangrijke 
gemeenschappelijke onderwerpen te bespreken. 
 
Terugkijkend op alles wat er het afgelopen jaar is gebeurd, ben ik gelukkig en voldaan met 
wat er tot stand is gebracht. We hebben onze projecten gesteund,  en daarnaast ons begrip van 
de doelstelling van onze organisatie verdiept en ons gerealiseerd dat, hoe klein de stappen die 
we  konden zetten ook mogen zijn, ze  een positieve bijdrage leveren aan levens van 
medemensen. Werken aan ons functioneren als stichting, onze communicatie – speciaal met 
onze donoren – verbeteren en  optimale  inzet voor het werk van SDN: daarmee kunnen we , 
ook al is het in bescheiden mate, een verschil maken. 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dank aan iedereen voor zijn onvoorwaardelijke steun, zijn 
medeleven en zijn geloof in Susila Dharma Nederland. 
 
Met warme groet, 
 
 
Sabrina Castillo 
 
 



PROJECTEN GESTEUND IN 2012. 

La Obra Fantastica (Argentina). Dit project van de Fundacion Entrelazos omvat een 
programma, begonnen in de stad Nono, Cordoba, gericht op het ontwikkelen en versterken  
van artistiek talent in jongeren en volwassenen als wel het scheppen van werk en 
levensvoorziening. De deelnemers maken contact met hun creatieve ik, en stimuleren hun 
gevoeligheid en verbeelding, zowel individueel als groepsgewijs. De 70 deelnemers aan deze 
eerste cursus, in de leeftijd van 14 tot 16 jaar komen uit de lagere inkomensgroepen. 

  

 
Camaguey (Cuba). Dit project betreft een tehuis voor ouderen in de stad Camaguey. Er 
verblijven tien ouden van dagen (zeven vrouwen en drie mannen). De leeftijdsgroep is van 74 
tot 89 jaar, en de bewoners hebben ernstige medische problemen (hartaanval, suikerziekte, 
blindheid etc). De steun van SDN is een bijdrage in hun jaarlijkse onkosten voor medicijnen, 
linnengoed,  transport naar ziekenhuis en sociale gelegenheden. 
 
Kinder-sponsoring (YUM, Indonesia).SDN sponsort  12 kinderen om ze toegang te bieden 
tot basis onderwijs en tot junior- en senior-middelbare school. Het betreft kinderen uit 
families die al moeite hebben om de kosten voor basisvoeding op te brengen, waardoor 
kinderen van 8 jaar al uit het opleidingssysteem dreigen te vallen. YUM’s School Sponsorship 
Program geeft financiële steun  aan kinderen van 6 tot 20 jaar in Jakarta, Cipanas (West-Java) 
en Centraal Kalimantan, verzorgt scholingssessies voor ouders en regelt een tweejaarlijkse 
medische controle. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Anisha Rural (India). Dit project heeft tot 
doel de verbetering van de 
levensomstandigheden van kleine en 
gemarginaliseerde boeren in een zeer arm 
gebied ten zuiden van Bangalore, met name 
door verbetering van landbouwtechnieken 
en grotere nadruk op organische landbouw 
methoden. Het project zit nu in de tweede 
fase, met een gereduceerd maar 
gemotiveerd aantal deelnemers (200 
families), en de resultaten worden 
zichtbaar: organische landbouw wint 
terrein, er is minder afhankelijkheid van 
derden door de kweek van eigen zaden, 
verbeterde opbrengsten, betere afzet van 
producten op regionale markten, 
versterking van de infrastructuur door het 
resource center en training van de 
projectleiding 
 



 
 

 
 
 
 

  
 
Teaching organic composting method in village Marang and producing biochar in village Kanarakan 
 
 
Villa Zebra (Nederland, Rotterdam, V.Z.) V.Z dag de kinderen uit hun werk aan zij te laten 
zien. Zij gaan hen helpen, adviseren dat werk nog beter en mooier te maken. Van al die 
kinderen in Noord die  willen doen en hun werk inleveren, selecteer V.Z 15 tekentalentjes. Zij 
bieden hen een kunstklas aan die in 2012 15 keer bij elkaar komt en waar ze onder leiding van 
een beeldende kunstenaar gestimuleerd worden in tekenen en schilderen. Uiteindelijk doel is 
het tekentalent van de geselecteerde kinderen verder te brengen, hun vaardigheden te 
ontwikkelen zodanig dat zijzelf gemotiveerd zijn om een volgende stap te zetten bijvoorbeeld 
in de richting van teken en schildercursussen van de SKVR of zelfs richting Lyceum voor 
Beeldende Vormgeving. Bovenal gaat het natuurlijk ook om plezier, motivatie, vergroten van 
het zelfbeeld, versterken van het zelfvertrouwen en het stimuleren van hun 
doorzettingsvermogen. Andere competenties zoals communiceren, samenwerken, presenteren 
als ook ruimtelijk inzicht, fantasie en creativiteit worden door de Tfactor bevorderd.Door al 
deze activiteiten het tekenen van kinderen onder de aandacht brengen bij een groter publiek, 
allereerst bij de kinderen zelf, maar ook bij hun ouders en hun leerkrachten. 
 
 

YUM Agro (Indonesia). Dit project beslaat een aantal 
dorpen in de Bukit Batu regio in Centraal Kalimantan. 
Het programma beoogt de sterk verarmde bevolking te 
helpen met het verbeteren van leefomstandigheden door 
dorpelingen te trainen in beter gebruik van huistuinen, 
kleinschalige veeteelt, verbetering van grond en 
productiemethoden enz.  Het programma moest aan de 
omstandigheden aangepast worden omdat het 
kennisniveau van de deelnemers onder de 
verwachtingen bleek, maar inmiddels zijn de resultaten 
zichtbaar in o.a. verbeterde opbrengsten, en daarmee 
groeit de motivatie van de deelnemers. Met de opgedane 
ervaringen zal in 2013 een aantal nieuwe deelnemers 
naast de bestaande groep aan de training deelnemen. 
 

Local participants mixing soil and planting, Kanarakan; 
new organic homegards in village Sei Gohong 



Skola Vera (Ukraine). Dit is een dagcentrum in Cherkassy waar geestelijk en lichamelijk 
gehandicapte kinderen verzorging en therapie ontvangen, o.a. sociale rehabilitatie, kunst-
therapie, individuele lessen in schrijven, lezen, rekenen en computergebruik .De kinderen en 
hun families worden betrokken bij culturele gebeurtenissen en bij excursies en uitstapjes naar 
circus, theater, dierentuin etc. In 2012 heeft SDN een bijdrage gegeven aan de bus die voor 
het vervoer van de kinderen onontbeerlijk is. 
 

 
 

 

The director showing the price winning handy work 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Susila Dharma International Association (SDIA, Canada). Als stemgerechtigd lid van de 
Association geeft SDN daaraan een jaarlijkse bijdrage. SDIA verleent coordinerende diensten 
aan haar leden en aan aangesloten projecten in de vorm van o.m. strategische planning, 
capacity building, fundraising en monitoring van projecten. 

Lemba Imbu (Dem. Rep. Congo). SDN heeft in 2012 bijgedragen aan de 
constructie van de moederschapskliniek van het gezondheidscentrum in Lemba 
Imbu. De bouw heeft evenwel vertraging opgelopen omdat er twijfel rees aan de 
behoefte aan een dergelijke kliniek en er  zorg was over andere 
gezondheidsproblemen in de gemeenschap en de actieve deelname van die 
gemeenschap aan de bestrijding daarvan. SDIA en nationale SD-organisaties zijn, 
gesteund door de Buchan Family Foundation uit Canada, betrokken bij een groeiend 
aantal projecten in DRC. 
 



FINANCIEN 2012 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


