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Terugblikkend op een jaar waarin relatief veel gereisd werd voor onze stichting, kan ik 
zeggen dat ‘netwerken’ het centrale begrip was in deze periode. Het communiceren met 
andere leden binnen het internationale Susila Dharma netwerk heeft veel aandacht gekregen. 
In februari was er een SD-Europa bijeenkomst in Lissabon, waar het succesvolle project Roda 
Viva werd bezocht; een school voor kinderen van immigranten, waar tevens jongeren en 
gezinnen ondersteuning krijgen bij specifieke integratieproblemen. SD-Nederland heeft in de 
loop van de jaren dit project meerdere malen financieel gesteund, en het was verhelderend en 
inspirerend om met eigen ogen de positieve resultaten te kunnen zien. Roda Viva is een 
solide, dynamische en zich steeds verder ontwikkelende organisatie en daarmee een 
toonaangevend voorbeeld binnen ons netwerk, zeker in Europa. 

In mei was er een ontmoeting in Hamburg met Gopinath Karapuni (India) en SD-leden uit 
Duitsland. Daar hebben we gesproken over de projecten in India (Ashoka en Anisha), wat 
meer inzicht gaf in de plaatselijke omstandigheden. Wanneer we geld sturen naar een cultuur 
die totaal anders functioneert dan wat wij gewend zijn, dan is het van belang om het juiste 
evenwicht te vinden tussen het verkrijgen van voldoende feitelijk informatie en het bouwen 
aan een wederzijdse vertrouwensband. 

De jaarvergadering van de internationale organisatie vond begin augustus plaats, tijdens het 
elfde wereldcongres van Subud in Puebla, Mexico, en was opnieuw een zeer belangrijke 
gelegenheid waar gedurende twee weken projectleiders, bestuurders en geïnteresseerden 
afkomstig van alle windstreken rechtsreeks met elkaar konden praten. Dianteza Dimpiokia uit 
de DR Congo, die een presentatie gaf over de gezondheidscentra die we daar sinds dit jaar 
zijn gaan steunen, maakte een zeer positieve indruk. Uiteraard waren de Zuid-Amerikaanse 
projecten goed vertegenwoordigd en wat verder opviel was de grote belangstelling voor 
educatieve vraagstukken en begeleidingsprocessen.  

Het internationale bestuur kreeg een nieuwe voorzitter in de persoon van Kohar Parra (USA). 
Ook werd ondergetekende samen met twee anderen benoemd als nieuw internationaal 
bestuurslid. Dat betekent dat er momenteel sprake is van een dubbelrol, wat overigens niet 
ongebruikelijk is en misschien zelfs een voordeel gezien de directe betrokkenheid bij interne 
processen en informatiestromen.  



 
 

Wat gebeurde er verder in eigen land? Het bestuur heeft een aantal Subud groepen bezocht, 
met name om te onderzoeken of er animo was voor een sociaal project. Interesse en 
belangstelling zijn we zeker tegengekomen, maar dat heeft (nog) niet tot concrete daden 
geleid.  

Ook hebben we in april een feestelijk sociaal/informatief openbaar evenement georganiseerd, 
waar mensen kennis konden maken met het werk van Susila Dharma. Een directe oproep om 
te doneren voor een specifiek project kwam in december, en daar werd goed op gereageerd. In 
totaal haalden we die maand ruim duizend euro op, bestemd voor studiebeurzen aan de Bina 
Cita Utama school in Rungan Sari, Kalimantan. 

Het aantal donaties is in 2014 helaas toch iets gedaald. Dit is een trend die we ook 
internationaal terugzien. We hopen natuurlijk dat er weer een kentering komt in die beweging. 
Het aantrekken van externe fondsen en samenwerking met partnerorganisaties is een 
mogelijkheid die door ons wordt overwogen. Het totale vermogen is echter niet geslonken en 
dat willen we graag zo houden. Zie voor verdere financiële details de jaarrekening.  

Tot slot wil ik iedereen die op wat voor manier dan ook een klein steentje - of misschien wel 
een behoorlijke steen - heeft bijgedragen aan de projecten van Susila Dharma, hierbij van 
harte bedanken! Ons bestuur doet er alles aan om uw giften zo goed en verantwoord mogelijk 
te besteden.   

 

Met vriendelijke groeten, 

Hannah de Roo – voorzitter 
 
Leonard van Willenswaard – vice voorzitter en penningmeester 
Erica Visman – secretaris 
Henriette Sillem – bestuurslid 
Reinbrand Visman – webmanager en consultant 
Reineke van Willenswaard- adviseur  
Geert Gereadts – adviseur 
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Projecten 2014 

 

Indonesië   

Clean Water Community Project (CWCP) 

In het afgelopen jaar hebben we onze steun aan het Clean Water Community Project 
gecontinueerd. In de buurt van Jakarta zijn 5 nieuwe installaties geplaatst. Verder is een 
onderzoek gedaan naar het gebruik van de bestaande installaties. 
Het CWCP is een samenwerkingsproject tussen SD Indonesië en Planet Water Foundation 
(PWF), een Amerikaanse NGO die gericht is op het verstrekken van schoon water aan scholen 
en agrarische gemeenschappen in Azië. Het project zorgt niet alleen voor de installatie, maar 
berust op een integrale aanpak waarbij bewustwording en houding tegenover schoon water en 
een schone leefomgeving bij de plaatselijke bevolking centraal staan 
 
 
 
 

 

 



 
 

Yayasan Usaha Mulia (YUM) 

In de loop der jaren heeft SD Nederland in allerlei projecten samengewerkt met YUM, een 
NGO die in en buiten Indonesia een uitstekende  reputatie heeft verworven. 

Momenteel steunen wij drie projecten: 

1. School Sponsoring Project. Nog steeds verlaten veel leerlingen voortijdig het basis 
onderwijs omdat hun ouders niet in staat zijn om de kosten van schoolboeken, 
uniformen etc. op te brengen. Door het School Sponsoring project worden deze 
gezinnen financieel en anderszins gesteund zodat de kinderen in ieder geval de basis 
opleiding kunnen voltooien. 
De huidige groep kinderen, gesteund door SD Nederland, heeft inmiddels zijn 
opleiding afgemaakt en SD Nederland heeft zich garant gesteld voor de noodzakelijke 
financiële bijdragen voor vijf andere kinderen. Er zal actief gezocht worden naar 
mensen die bereid zijn een deel van de sponsoring kosten op zich te nemen. 
 
 

                          
 
 
 

2. YUM Agro project. Doel van het project is verbetering van de gezondheids- en 
voedingssituatie van de bevolking van het Bukit Batu district in Centraal Kalimantan, 
Indonesia ( 7 dorpen, ca.3180 gezinnen met in totaal ca. 11,800 personen). De 
bevolking wordt gestimuleerd in de aanleg  van huis-tuinen waardoor zij zelf in hun 
behoefte aan groenten e.d. kunnen voorzien. Er wordt hoofdzakelijk gewerkt volgens 
organische praktijk, om ook een verbetering van de bodemkwaliteit te realiseren. 
Daarnaast wordt kleinschalige veeteelt (kippen, ganzen, eenden) gepromoot. Het 
project is ingebed in activiteiten die technische ondersteuning bieden en de cohesie 
van de gemeenschap moeten vergroten. 
 



 
 

             
 
 

3. Kalimantan Vocational Training Centre (VTC). Het centrum heeft tot doel het 
aanpakken van het gebrek aan beroepsvaardigheden en de hoge werkeloosheid van 
vrouwen en jongeren in het Bukit Batu district. De ca. 12,000 bewoners leven voor 
een groot deel onder de armoedegrens, en dit is één van YUM’s activiteiten ter 
bestrijding van de armoede. 
Momenteel worden er ca. 100 deelnemers per maand getraind in diverse disciplines, 
maar de vraag, ook van buiten het district, neemt gestaag toe. De huidige 
accommodatie is niet berekend op de groeiende activiteiten en moet in 2015 
vervangen worden door nieuwbouw. De financiering daarvan, waaraan ook SD 
Nederland heeft bijgedragen, is rond en de verwachting is dat eind 2015 de 
nieuwbouw in gebruik kan worden genomen.  
 
 
 

Yayasan Tambuhak Sinta (YTS) 

In het Bukit Batu district in Centraal Kalimantan worden zeven dorpsgemeenschappen 
gesteund met het opzetten en onderhouden van kleinschalige ondernemingen. Boeren worden 
getraind om vis te kweken en kippen te fokken, om daarmee in hun levensonderhoud te 
voorzien. Er wordt o.a. technische informatie verstrekt om de kwaliteit van het voedsel voor 
de vissen en kippen te verbeteren. Ook worden deze gemeenschappen gesteund bij de 
planning van ontwikkeling op dorpsniveau en bij hun relaties met de overheid. Door met 
overheidsorganisaties in gesprek te gaan, kunnen de plaatselijke bewoners meer invloed 
uitoefenen op programma’s die bepalend zullen zijn voor hun toekomst. 

 



 
 

 

 

Bina Cita Utama school 

De opbrengst van onze Kerstoproep is gegaan naar de BCU school, een vertrouwd en 
succesvol project in Kalimantan, dat Engelstalig onderwijs biedt aan lokale kinderen uit alle 
sociale lagen van de bevolking.  

 

                    

 

India 

Anisha  

Samen met SD Duitsland hebben we onze steun aan het agrarische project Anisha in Martalli, 
Zuid-India, voortgezet. Sinds 2006 zijn meer dan 1000 mensen getraind in de toepassing van 
organische landbouwmethoden. Ruim 400 boeren zonder land konden een eigen moestuin 
beginnen. Er wordt effectief gebruik gemaakt van een zaadbank en deelnemers kunnen in 
groepsverband hun ervaringen uitwisselen en van elkaar leren. Het is de bedoeling om de 
overheid te betrekken in verdere ontwikkeling en uitbreiding van dit proces. 

 



 
 

 

 

 

Ashoka 

Een nieuw project dat we in India gesteund hebben is Ashoka. Het echtpaar Gopi en 
Gangamma Parakuri hebben in het zuiden van India deze organisatie opgericht om de 
autochtone bevolking te helpen, met name door middel van voorlichting over hygiëne en 
voeding aan vrouwen en kinderen. Het gaat om een grote groep achtergestelde mensen die 
vaak geen opleiding of werk hebben. Gopi is directeur van een nationale vakbondsorganisatie 
en vormt op die manier een schakel tussen een bestaand netwerk van NGO’s en Ashoka, waar 
voornamelijk met vrijwilligers wordt gewerkt. 

 

 

 

 



 
 

D.R.Congo 

Een aanzienlijk bedrag is gegaan naar het Lemba Imbu Health Centre in DR Congo. Vorige 
jaar hebben we daar de bouw van een moederschapskliniek mede mogelijk gemaakt, waar 
inmiddels een kleine honderd baby’s ter wereld zijn gekomen. Nu het gezondheidscentrum 
zich verder uitbreid, in goed overleg met het ‘nationale ontwikkelingsplan voor gezondheid’,  
willen we hier graag aan blijven bijdragen. De lokale bevolking wordt direct betrokken in 
besluitvorming rond het opzetten van deze belangrijke gezondheidsvoorzieningen en SD 
Congo speelt een grote rol bij de uitvoering ervan. In December 2014 zijn een aantal SD 
vertegenwoordigers uit Canada en Frankrijk ter plekke gaan kijken om de voortgang van de 
uitbreidingsplannen te beoordelen, en als er voldoende fondsen beschikbaar komen dan is het 
plan om de komende jaren meerdere nieuwe klinieken op te zetten en te voorzien van een 
goed getrainde medische staf. Dit zal de nu vaak erbarmelijke situatie van vele duizenden 
mensen in Congo ten goede komen.

 

Cuba  

We hebben een relatief klein bedrag geschonken aan het zorgproject voor ouderen in 
Camaquey, om te helpen voorzien in medicijnen en dagelijkse verzorging. Deze zorg wordt 
geboden door een echtpaar en hun dochter die hun huis beschikbaar hebben gesteld aan een 
groep ouderen, die door gezondheidsproblemen niet meer in staat zijn voor zichzelf te zorgen.  

 



 
 

Overige 

Tot slot heeft Susila Dharma Nederland naast de jaarlijkse bijdrage aan de internationale 
organisatie, ook samen met andere leden eenmalig gedoneerd om de reis- en verblijfskosten te 
helpen verlichten van projectleiders die voor de jaarvergadering in Mexico waren 
uitgenodigd, maar dit zelf niet konden financieren.  Hierdoor konden o.a. uit India Valli 
Krishnaswamy, oprichter van Anisha, en Gopinath Parakuri, leider van Ashoka, aanwezig 
zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 













Stichting Susila Dharma Nederland Begroting 2014
31.12.2014
Inkomsten begr. 2014 2014-act 31.12.2013-act

Donaties Subud 6,250€     3,841€     13,939€     
Donaties derden 1,120€     620€         1,120€       

Rente obligaties 7,500€     8,543€     7,795€       
Dividenden 4,000€     2,891€     2,949€       
Vermogensbeheer -/- kosten -€              2,787€     (30,733)€   
Overige 1,000€     1,800€     1,432€       

Totaal inkomsten 19,870€   20,482€   (3,498)€      

Uitgaven

Projectsteun 17,000€   19,186€   15,053€     

Reis/verbl. BNL 400€         476€         308€          
Reis/verbl. BTL 2,120€     2,830€     1,684€       
Kantoorkosten 250€         698€         630€          
Diversen 100€         127€         99€             

Totaal uitgaven 19,870€   23,317€   17,774€     

Resultaat -€              (2,835)€    (21,272)€   

Projectsteun
YUM Scholarships 860€          1,540€        
YTS Kahayan/Bukit Bayu 2,166€      1,968€        
ICDP -€               -€                 
Roda Viva -€               500€           
Anisha Rural 1,500€      1,000€        
Ashoka 2,000€      -€                 
Camaguey 500€          -€                 
YUM Vocational Centre 2,000€      -€                 
BCU School 1,160€      900€           
Contr. SDIA 2,000€      2,000€        
Villa Zebra -€               -€                 
Cscom Lemba Imbu, DRC 4,000€      1,500€        
La Obra Fant., Arg. -€               -€                 
YUM Agrarian 1,500€      1,000€        
Clean Water project -€               2,150€        
Haiyan Filippijnen 2,555€        
Diversen (SD projectleaders to WCMexico) 1,500€      -€                 

19,186€    15,113€     
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