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Voorwoord 

Voor het bestuur van Stichting Stepping Stones Bali was 2015 een bijzonder jaar. Met veel 

enthousiasme zijn we samen begonnen aan een uitdagende klus, namelijk het runnen van het 

bestuur van Stichting Stepping Stones Bali in Nederland. Het bestuur, bestaande uit Annette, Kai, 

Kirsten, Marieke en ondergetekende, leerde elkaar kennen in Groesbeek. De taken werden verdeeld 

om zo snel mogelijk aan de slag te gaan. In 2015 hebben we onze eerste bestuurlijke ervaring 

opgedaan bij Stepping Stones Bali. We kijken terug op een leerzaam jaar.

Het gezamenlijke doel is om vanuit Nederland de Yayasan in Indonesië zoveel mogelijk te 

ondersteunen zodat zij hun werk naar behoren kunnen doen. Er zijn mooie resultaten geboekt, die u 

verderop in dit jaarverslag kunt lezen. Deze werkzaamheden kunnen niet worden uitgevoerd zonder 

financiële ondersteuning. Dankzij de tomeloze inzet van het promotieteam en de bijdragen van 

donateurs kunnen er veel kinderen geholpen worden. Op deze plek willen wij iedereen bedanken die 

heeft bijgedragen aan het succes van de Yayasan. 

De begroting van 2015 was sluitend en passend bij de ambities die Marjanne Oomen en haar team 

hebben geformuleerd. Daar mogen we met ons allen trots op zijn. Om in 2016 en in de jaren daarna 

nog veel meer kinderen in Indonesië te helpen en een gezonde toekomst te geven is er elk jaar 

structureel budget nodig. Dat was de uitdaging voor 2015, en die zal in 2016 en in de jaren daarna 

niet veranderen. 

Het bestuur wenst u veel plezier bij het lezen van het jaarverslag 2015.

Met vriendelijke groet,

Sander Veltmaat

Voorzitter Stichting Stepping Stones Bali



Stichting Stepping Stones Bali
Jaarverslag 2015

13 mei 2016 2

Profiel

Stichting Stepping Stones Bali

Naam: Stichting “Stepping Stones Bali”

Oprichting: 9 december 2013

KvK nummer: 59473924

IBAN-nummer: NL04ABNA0435332511

Bestuur periode 1 januari 2015 – 27 februari 2015

Voorzitter: Benny Lamers

Secretaris: Ruud Spooren

Penningmeester: Marie-Anne Kuiper 

Per 28 februari 2015 heeft een bestuurswissel plaatsgevonden.

Bestuur periode 28 februari 2015 – 31 december 2015

Voorzitter: Sander Veltmaat

Secretaris: Kirsten Schuijt

Penningmeester: Marieke Oomen 

Website: www.steppingstonesbali.org

Facebook: Stichting Stepping Stones Bali

Email: info@steppingstonesbali.org

Doelstelling:

De stichting heeft ten doel:

 Het bevorderen, verbeteren en ondersteunen van de kwaliteit van de medische zorg op het 

eiland Bali in Indonesië, in het algemeen die op het gebied van revalidatie en/of andere 

daarbij nauw betrokken (para)medische vakgebieden.

 Het inventariseren en in kaart brengen van in Indonesië aanwezige kennis en expertise op 

het gebied van revalidatie, respectievelijk het behouden en vergoten van deze kennis bij 
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(para) medische specialisten en andere medewerkers in de (para)medische gezondheidzorg 

in Indonesië, maar speciaal op het eiland Bali.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

 het verrichten van algemeen en uitgebreid onderzoek naar de huidige en toekomstige stand 

van zaken met betrekking tot revalidatie in Indonesië.

 Het uitbrengen van adviezen en het verlenen van diensten om te komen tot een duurzame 

oplossing en of nieuwe (para) medische mogelijkheden op het gebied van revalidatie in 

Indonesië.

 Het tot stand brengen van samenwerking en kennisoverdracht tussen verschillende (para) 

medische vakgebieden.

 Het organiseren, coördineren en verzorgen van opleidingen en bij- en nascholingstrajecten 

op het gebied van de paramedische zorgverlening op Bali (Indonesië), desgewenst in 

samenwerking met buitenlandse (para)medische specialisten.

 Het (doen) ontwikkelen van lesmaterialen ten behoeve van deze opleidingen.

 Het (doen) verlenen van directe (para)medische patiëntenzorg in het algemeen op het 

gebied van revalidatie in het bijzonder.

Met terugwerkende kracht is Stichting Stepping Stones Bali vanaf oprichting ook ANBI geregistreerd.

Yayasan Stepping Stones Bali

De Nederlandse stichting  (Stichting Stepping Stones Bali) werkt nauw en direct samen met de lokale 

stichting “yayasan Stepping Stones Bali”. Deze lokale stichting is opgestart om effectiever en 

doelgericht op locatie te kunnen werken. De visie en missie worden op locatie (in Indonesië) 

uitgedragen door dit lokale initiatief. Voor de statuten in Indonesië zijn de visie en missie van de 

stichting Stepping Stones Bali vertaald naar het Basaha. De yayasan in Indonesië maakt ook elk jaar 

een jaarrekening met de gedane uitgaven. 

Naam: Yayasan Stepping Stones Bali

Oprichting: 14 oktober 2014

Adres: Jalan Pura Wingin, Kalibukbuk, Singaraja, Bali Indonesië

Bestuur periode 1 januari 2015 - 31 december 2015

Pembina (eindverantwoordelijk): I Putu Supertama

Ketua (voorzitter): I Made Suadnyana

Secretaris: Kadek Erik Suarjana

Penningmeester: Luh Putu Asti Purnamaya Asti

Het initiatief voor deze stichtingen is genomen door de oprichtster, Marjanne Oomen. Zij functioneert 

nu als verbindend persoon tussen alle facetten van de organisatie Stepping Stones Bali en 
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coördineert de samenwerking tussen de twee stichtingen. Marjanne is het eerste aanspreekpunt voor 

Stepping Stones Bali. 

General manager Indonesia: Marjanne Oomen

Email: m.oomen@steppingstonesbali.org

Telefoonnumer (HP): 0062-(0)82340655789

Organisatiestructuur

General 
Manager:
coördinator/ 
oprichter 

Nederland Indonesië

Stichting                
Stepping Stones Bali:  

Bestuur Nederland

PR

Promotie
-team

Pembina/ Director 

Yayasan              
Stepping Stones 

Bali: bestuur 
Indonesië
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Activiteiten in Nederland

Activiteiten Stichting Stepping Stones Bali in Nederland

Bestuursvergaderingen 

Het Nederlandse bestuur is in 2015 vaak bij elkaar geweest. Een geheel nieuw bestuur wat elkaar, 

het promotieteam en de stichting moet leren kennen dat kost tijd.  

Het bestuur is zeven keer bij elkaar gekomen waarvan drie keer samen met het promotieteam en 

één keer samen met Marjanne Oomen.  

Bestuursactiviteiten 

Het bestuur heeft een eigen visie moeten ontwikkelen, over de manier waarop het vanuit Nederland 

de stichting op Bali wil ondersteunen en beslissingen wil nemen. Het is belangrijk dat de stichting 

zowel in Nederland als op Bali financieel gezond is en dat de projecten in Indonesië goed gedraaid 

kunnen worden.  

Naast de bestuursvergaderingen is een afvaardiging van het bestuur aanwezig geweest bij de 

sponsorlunch om de sponsoren, en specifiek het promotieteam, te bedanken. Ook hebben er een 

aantal leden van het bestuur het promotieteam aangemoedigd bij de marathon in Eindhoven.  

Achter de schermen is een nieuwe website ontwikkeld, waar met name ons PR-lid druk mee is 

geweest. Deze is in januari 2016 online gegaan!  

Uiteraard is er niet alleen terug gekeken, maar kijkt het bestuur ook vooruit naar 2016. Wat voor 

projecten gaan er in 2016 gedraaid worden en op welke manier kunnen we dat financieren. De 

sponsoring is hierbij van groot belang om voldoende geld voor de projecten binnen te halen.

Sponsoring

Het promotieteam heeft het afgelopen jaar weer  enorm hard gewerkt waardoor Stichting Stepping 

Stones Bali een groot aantal sponsorbedragen heeft mogen ontvangen. De belangrijkste activiteiten 

in 2015:  

 Drie koningen zingen Stichting Jeugdzorg Spoordonk (EUR 750)

 Boekenmarkt Helvoirt (EUR 2.000)

 Hometrainer Driedaagse Oirschot (EUR 1.350)
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 Speelgoedbeurs Basisschool De Plataan Oirschot (EUR 1.000)

 Sponsorbrunch (EUR 1.340)

 IVN wandeling (EUR 47)

 Haloweenavond Eindhoven (EUR 135)

 Speculaasactie (EUR 2.330)

Voor verdere informatie wordt verwezen naar het financieel overzicht.
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Activiteiten in Indonesië

Activiteiten Yayasan Stepping Stones Bali in Indonesië

Thema 2015: borgen van programma’s en start uitbreiding 

Wat is er weer veel gebeurd in het tweede jaar van Stepping Stones Bali. Het was het eerste 

volledige jaar van de lokale stichting  “Yayasan Stepping Stones Bali”. We zijn dit jaar goed op stoom 

gekomen en hebben veel kunnen doen. 

In april hebben we de officiële opening van het kantoor gehad. Een mooie uitvalsbasis voor al onze 

projecten op de verschillende locaties in, met name, Bali. Kinderen en ouders kunnen hier naartoe 

komen met vragen. Ook worden hier lessen gegeven aan de lokale healthcare professionals. Ons 

doel is om te bouwen aan een kenniscentrum, waar informatie, mogelijkheden en kennis over 

revalidatie in Bali worden gedeeld. Verder ontvangen we in ons kantoor graag donateurs en 

geïnteresseerden om hen te laten zien wie we zijn en wat we doen. 

Het afgelopen jaar hebben we door de donaties onze activiteiten 

kunnen uitbreiden ten opzichte van 2014. De projecten gericht op 

educatie, volksgezondheid en samenwerking hebben we daarmee 

nog beter kunnen waarborgen. Ook hebben we hierdoor nog meer 

kinderen, ouders en healthcare professionals kunnen helpen en 

ondersteunen in hun mogelijkheden.

De projecten die in Indonesië worden uitgevoerd richten zich met 

name op de healthcare professionals in het werkveld. Dat zijn de 

hulpverleners die zich inzetten voor de (fysieke) revalidatie van het 

kind, bijvoorbeeld verloskundigen, fysiotherapeuten of “veldwerkers” 

van verschillende stichtingen.

Om een zo groot mogelijke impact te hebben, blijven we ons met 

name richten op het ondersteunen van de healthcare professionals. Na het afronden van onze 

activiteiten in een dorp, blijven we de lokale specialisten helpen, begeleiden en een helpende hand 

bieden zodat zij  de gehandicapte kinderen zo goed mogelijk kunnen helpen.

De provincie, streek en dorpen in Indonesië zijn onderverdeeld in zogenaamde medische gebieden, 

genoemd “Puskesmas” (Pusat kesehatan masyarakat/centrum voor volksgezondheid). In een 

gezondheidscentrum zijn verschillende specialisten aanwezig: huisarts, verloskundige, 

verpleegkundige met verschillende specialisaties. Bij een niet te acute hulpvraag kunnen de 

inwoners naar dit centrum komen voor hulp. Wanneer ze niet geholpen kunnen worden, zal de 

hulpverlener de patiënt doorsturen naar het algemeen ziekenhuis. 
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In 2015 hebben we heel veel mensen bereikt:

Totaal 
Kinderen 114
Ouders met kinderen tot 5 jaar 1.495
Healthcare profesionals 102
Universiteiten 3

Zie voor verdere informatie het verslag over onze werkzaamheden. We zullen ons blijven inzetten 

om de kinderen met een beperking in Indonesië te helpen. 

Afgeronde programma’s

Workshop door specialisten voor healthcare professionals - Rehabilitasi meeting Stepping 

Stones

Doel:

Het doel van het organiseren van deze meeting is het uitwisselen van bestaande informatie tussen 

healthcare professionals. De bijeenkomst wordt gegeven door en voor healthcare professionals. 

Welke problemen komen ze in het werkveld tegen en hoe wordt dat aangepakt. Stepping Stones Bali 

organiseert, faciliteert en begeleidt deze bijeenkomsten. Het doel is om de specialisten op deze 

manier meer expertise te laten ontwikkelen, zodat meer en effectievere hulp kan worden gegeven 

aan kinderen met een handicap. 

Datum: 7 januari 2015

Thema: Berfungsi Ankle Foot Orthosis; de functie van de enkel-voet-orthese 

Trainer: Orthopedisch instrumentmakers: Abie en Selvie; Fysiotherapeut: Putu

Deelnemers: 7

Impact: De instrumentmakers weten wat ze kunnen maken met verschillende materialen 

(verschillend resultaat) en de fysiotherapeuten weten wat ze functioneel gezien 

willen bereiken. Uitwisseling van kennis en samenwerking tussen healthcare 

professionals met betrekking tot de mogelijkheden met een spalk voor een spastisch 

kind en wat voor soorten spalken (met verschillende doelen) mogelijk zijn. 

Workshop door specialisten voor healthcare professionals - Orthopedie

Doel:

Stepping Stones Bali heeft dit jaar een workshop georganiseerd voor orthopedisch instrumentmakers 

en fysiotherapeuten. Deze workshop is gegeven door Ger Kamer. Door het delen van kennis en 

kunde van een ervaren specialist kunnen kinderen met een specifiekere  moeilijkere hulpvraag 

worden behandeld. Door middel van lezingen en workshops is er veel informatie overgebracht aan 

de lokale hulpverleners.
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Datum: 24 augustus 2015

Thema: Orthoprosthesis

Trainer: Ger Kamer

Deelnemers: 7

Impact: Met de theoretische achtergrond en 

praktische adviezen is er meer kennis 

over het produceren van de specifieke 

brace: orthoprosthesis. Dit is erg 

belangrijk om een goed passende en 

functionerende brace te maken die 

voldoet aan zijn doel (goede 

ondersteuning, draagkwaliteit na een 

fractuur of breuk in het onderbeen).

Workshop voor healthcare professionals - Samenwerking

Doel:

De Yayasan Sjakitarius is een school die zich met name richt op kinderen met een mentale 

beperking. Deze kinderen hebben in sommige gevallen ook een fysieke beperking of vertraagde 

ontwikkeling. De trainingen zijn er opgericht om de leerkrachten van de school te leren de beperking 

te herkennen en eventueel ook specifiek te kunnen benoemen. Het was een eerste introductie over 

de normale fysieke ontwikkeling van een kind en de mogelijke beperkingen. Na de training kunnen 

de leerkrachten benoemen dat er bij verschillende kinderen in de klassen inderdaad deze problemen 

spelen en kunnen ze ook globaal een vraaggesprek houden met ouders over de mogelijke oorzaken. 

Datum: 5 + 12 december 2015

Locatie: Yayasan Sjakitarius Singaraja

Thema: “Kesadaran bergerak dan pergembangan 

fisik”; introductie bewegingsleer en 

motorische ontwikkeling 

Trainer: Marjanne Oomen

Deelnemers: 6

Leerlingen: 27

Impact: De leerkrachten op deze school voor speciaal onderwijs kunnen een fysieke 

beperking bij een kind met een mentale berperking herkennen en specificeren. Er is 

een proactieve samenwerking mogelijk in de (h)erkenning van deze kinderen, zodat 

– wanneer noodzakelijk – een behandelplan kan worden opgezet.
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Workshop voor healthcare professionals - stagiaires: Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 

(HAN)

Doel:

Dit jaar is gestart met het begeleiden van stagiaires uit Nederland. Er is voor gekozen om te starten 

met stagiaires van de opleiding Fysiotherapie. Het doel van deze eerste stageperiode was het met 

behulp van de stagiaires uitbreiden van het volksgezondheidprogramma van Stepping Stones Bali. 

De hoeveelheid informatie die in dit programma wordt aangeboden is uitgebreid, met name voor wat 

betreft het onderdeel vroeg-herkenning. Ook hebben de stagiaires kennis gedeeld met de lokale 

medewerkers van Stepping Stones Bali.

Datum: In totaal zes tot acht weken in de periode 1 februari 2015 – 1 juni 2015

Thema: Inventariseren en uitbreiden van programma vroeg-herkenning (volksgezondheid) 

door middel van het ontwikkelen van informatiemateriaal, educatie van medewerkers 

Stepping Stones Bali en informatieoverdracht aan de medewerkers van Stepping 

Stones Bali 

Begeleider: Marjanne Oomen

Opleiding: HAN, bezoek van begeleider opleiding 5 – 9 mei 2015

Stagiaires: 2

Impact: De stagiaires hebben een poster met bijbehorende handleiding gemaakt over de 

motorische ontwikkeling van kinderen, waarbij de “rode vlaggen” zijn aangegeven. 

De poster kan worden gebruikt bij voorlichting en educatie. De medewerkers van 

Stepping Stones Bali hebben verschillende lessen gehad over het gebruik van deze 

poster.

Volksgezondheidsproject - in de gebieden Puskesmas Serirrit II en twee dorpen van 

Puskesmas Grograk I 

Stepping Stones Bali richt zich op het vergroten 

van de kennis van de personen in de directe 

omgeving van lichamelijk beperkte kinderen. Dit 

zijn vanzelfsprekend de ouders van de kinderen, 

maar ook  de verloskundige die deze kinderen 

vaak als eerste tegenkomt. Verder kan worden 

gedacht aan de leerkrachten van de reguliere 

basisschool in het dorp. Stepping Stones Bali wil 

ook deze belangrijke mensen bereiken en 

ondersteunen, zodat de kinderen zo spoedig 

mogelijk de best haalbare zorg kunnen krijgen. De 

projecten zijn gericht op een specifieke locatie en op een specifieke doelgroep. Bij de revalidatie van 

de kinderen is het ook belangrijk gebruik te maken van “educatie” in de vorm van adviseren, 

informeren en eventueel verwijzen. 



Stichting Stepping Stones Bali
Jaarverslag 2015

13 mei 2016 11

Stappen van dit project per dorp:

1. Voorbereidingen: 

 Introductie van de stichting bij de puskesmas (huisarts) 

 Introductie van de stichting bij het dorpshoofd en de verloskundige

2. Activiteiten: 

 Vroegherkenning: meedraaien met alle activiteiten van het consultatiebureau in het 

dorp

 Educatie: 

o Lessen geven aan en informatie delen met de verloskundige in het dorp

o Lessen geven aan en informatie delen met de leerkrachten van de basisscholen 

in het dorp

 Huisbezoeken bij alle kinderen met een beperking in het dorp

3. Afronden/overdragen:

 Afsluiten met het dorpshoofd

 Na afronding van de regio overdragen van activiteiten bij de puskesmas (huisarts)

 Lange termijn: contact houden met de puskesmas en verloskundige voor vragen, 

verwijzingen etc.

Vroegherkenning (early detection)

       

Doel:

Stepping Stones Bali probeert met dit programma te bereiken dat de fysieke beperking van een kind 

op een zo vroeg mogelijk moment worden herkend: er wordt op tijd aan de bel getrokken door 

ouders, verloskundigen herkennen de ziekte/beperking en er wordt op een adequate manier 

gereageerd op de beperking van het kind. Op dit moment is er nog niet veel kennis aanwezig bij 

ouders en lokale verloskundigen, waardoor een handicap vaak pas later wordt (h)erkend. Bij een 

uiteindelijke doorverwijzing ontstaat er op dit moment ook nog veel angst door onwetendheid; Moet 

mijn kind geopereerd worden? Is dat niet gevaarlijk? Is het niet zielig? Kan ik niet beter wachten tot 
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mijn baby niet meer zo klein is? Ook wordt er vaak pas actie ondernomen wanneer het kind op een 

schoolleeftijd komt. Het pas later starten met de behandeling is voor verschillende beperkingen 

(bijvoorbeeld een klompvoet) een gemiste kans voor optimaal herstel van het kind.

     

Datum:  Januari - december 2015 

Puskesmas: Regio Seririt II 

Dorpen: 12

Consultatiebureaus: 39

Verloskundigen: 20

Ambtenaren sociale dienst: 12

Kinderen/ouders: 1.495

Impact: Al deze betrokkenen zijn zich bewust van het belang om kinderen 

met een beperking op tijd te herkennen en weten hoe dit aan te 

pakken. Stepping Stones Bali zal op de achtergrond paraat blijven 

voor optimale begeleiding, behandeling en/of eventuele verwijzing.

Workshop - Educatie assistenten verloskundige

Doel:

De workshop is gericht op de assistenten van 

de verloskundigen. Bij de consultatiebezoeken 

door de verloskundige in de wijk, zijn telkens 

vier of vijf assistenten aanwezig die haar 

assisteren bij het meten en vaccineren van de 

kinderen.

Het doel van deze workshop is om ook deze 

assistenten te bereiken, begeleiden en 

ondersteunen in de taken die ze uitvoeren bij 

de kinderen tot vijf jaar. Het betreft vrouwen 

en mannen uit het dorp zonder medische 

achtergrond. 

Met het aanreiken van basale kennis over de 

ontwikkeling van het kind wil Stepping Stones 

Bali bereiken dat “vroegherkenning” van een beperking nog eerder en effectiever plaats zal gaan 

vinden. Dit is voor veel kinderen erg belangrijk voor de toekomst die ze voor zich (kunnen) hebben.

Datum: 7 oktober 2015

Locatie: Verloskundigenpraktijk Tukad Sumaga
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Thema: Memberikan kesadaran perkembangan dasar anak sehat dan tidak sehat 

(Herkenning van de basale normale ontwikkeling van het kind en “rode vlaggen”)

Trainers: Kadek Suadyana en Erik Suarjana

Deelnemers: 45

Impact: Met behulp van de informatie zullen beperkingen bij baby’s bij controles sneller 

herkend worden. De assistenten kunnen de verloskundige op een meer adequate 

manier ondersteunen bij haar activiteiten. De kinderen komen jonger bij onder 

andere Stepping Stones Bali voor hulp bij verdere revalidatie. 

Workshop - Educatie leerkrachten

Doel:

De workshop is gericht op de kinderen en leerkrachten van de reguliere basisschool. Deze workshop 

heeft als doel om de kinderen kennis te laten maken met een fysieke beperking. Met behulp van 

spellen en uitleg krijgen de kinderen een beter inzicht wat het is om een beperking te hebben en wat 

voor mogelijkheden er dan nog steeds zijn. Kinderen die met een beperking naar het regulier 

onderwijs gaan, zullen hierdoor meer herkenning en begrip krijgen van de leerkrachten en leerlingen. 

Datum: 29 december 2015

Locatie: Basisschool Pangkungparuk

Thema: Kesadaran anak cacat di lingkungan dan sekolah dasar (Samenwerking van 

kinderen met een beperking)

Trainers: Kadek Suadyana, Erik Suarjana, Kadek Suparta, Putu Supertama

Leerlingen: 50

Impact: Kinderen met een fysieke beperking worden op de school toegelaten en worden 

opgenomen in de school. Ze zullen makkelijker worden opgenomen door de 

maatschappij en kunnen uiteindelijk, net als de andere kinderen in het regulier 

onderwijs, deelnemen aan de maatschappij.

Huisbezoeken

Doel:

In veel dorpen is er al een lijst met kinderen (en ouderen) met een beperking. Deze is opgesteld door 

de sociale dienst. Met deze lijst en - zo veel mogelijk - met de lokale verloskundige bezoeken we 

deze kinderen thuis. Samen zetten we een behandelplan op.

Datum: Januari-december 2015

Thema: Communitiy based rehabilitation

Patiënten: 51 
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Voorbeeld Putu Sagita: 

Graag willen we het voorbeeld van Putu Sagita naar voren halen. Deze jongen zijn we 

tegengekomen in het begin van het jaar 2015. Op dat moment zat hij al drie jaar op een bankje voor 

zijn huis te wachten tot zijn been volledig zou herstellen na een vreselijk motorongeluk. Helaas werd 

duidelijk dat volledig herstel niet haalbaar was, zeker niet met het afwachten op een bankje. We zijn 

daarom met Stepping Stones Bali en verschillende andere stichtingen aan de slag gegaan om deze 

jongen te helpen. Door het goed voorbereiden en informeren van Putu, werd hij zich hier bewust van 

en was hij er klaar voor dat zijn been moest worden afgezet. Maar door goede voorlichting wist hij 

ook wat voor mogelijkheden dit voor hem zou brengen. Na een intensief herstelproces na de 

operatie, heeft hij onder andere begeleiding gehad in het vergroten van zijn zelfverzekerdheid en het 

uitbreiden van zijn mogelijkheden met Engelse les. Ondertussen heeft hij zijn prothesebeen 

ontvangen en is het nog een kleine stap naar werk, waarmee hij weer volledig zelfstandig zijn ouders 

kan gaan onderhouden. 

                    

Dit is voor ons het perfecte voorbeeld dat goede informatieverstrekking aan de patiënt van cruciaal 

belang is en dat we door samen te werken met verschillende stichtingen samen een geweldig 

resultaat kunnen bereiken.
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Lopende programma’s

Klompvoetprogramma

Korte omschrijving: 

Het hoofddoel van dit project is: bereiken dat ieder kind met een aangeboren
1
  klompvoet in Bali 

(Indonesië) geholpen kan worden door middel van een adequaat en direct toepasbaar zorgtraject. 

Stepping Stones Bali wil dit bereiken door de volgende subdoelstellingen per projectlijn:

 Herkennen: consultatiebureaus en ouders (maatschappij) informeren over de mogelijkheden 

en het herkennen van een kind met klompvoet.

 Specialisten: de betrokken specialisten bij de behandeling van een kind met een klompvoet 

betrekken/informeren/opleiden en begeleiden om te komen tot een optimale begeleiding en 

revalidatietraject van een kind.

 Revalidatie: de behandelaars en andere betrokkenen informeren/opleiden en begeleiden om 

te komen tot en een optimale begeleiding en revalidatietraject van een kind.

 Richtlijn: de multidisciplinaire richtlijn ontwerpen, toepassen en laten gebruiken door 

specialisten en behandelaars die zijn betrokken bij het zorgtraject van een kind met een 

klompvoet. 

Het programma is gericht op verschillende doelgroepen zodat er op de lange termijn een continue 

verbetering in zorg kan plaatsvinden.

 Hulpbehoevenden:

o Kinderen met een klompvoet; en

o Ouders van kinderen met een klompvoet

 Deelnemers:

                                                     
1 Kinderen die op latere leeftijd door een ziekte een klompvoet krijgen worden in eerste instantie niet meegenomen in deze 
groep
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o Healthcare professionals: fysiotherapeuten, verloskundigen, orthopedisch 

instrumentmakers; 

o Orthopedisch chirurgen: stafleden academisch ziekenhuis, chirurgen ziekenhuis 

Noord-Bali; en

o Samenwerkende organisaties/stichtingen/klinieken; Puspadi Bali, Annika Linden 

Centre.

Doel 2015:

Uitbreiden van de erkenning en herkenning van kinderen 

met een klompvoet. Door zo vroeg mogelijke opsporing zal 

er uiteindelijk een makkelijkere en goedkopere behandeling 

kunnen worden toegepast voor volledig herstel van de 

kinderen. Er is daarom veel aandacht gericht op de eerste 

stap in het volledige proces van behandeling. Volgens de 

cijfers worden er 69 kinderen per jaar (cijfers 2013) in Bali 

geboren met een klompvoet. Er zijn hier echter nog geen 

betrouwbare data over omdat dit probleem nog niet als 

zodanig wordt herkend. Een gedeeltelijk doel is om deze 

69 kinderen zo spoedig mogelijk op te sporen en eventueel 

te starten met de conservatieve behandeling.

Resultaat tot nu toe: 

Door middel van het “vroegherkenning” programma van Stepping Stones Bali is er in een streek van 

twaalf dorpen kennis bij de huisarts, verloskundige, verpleegkundige en ouders. Deze kennis is 

gericht op: wat een klompvoet inhoud, wanneer er moet worden ingegrepen en wat er gedaan wordt 

om tot volledig herstel te komen. Het doel is dat kinderen in dit gebied voor het eerste levensjaar 

direct naar Stepping Stones Bali kunnen worden doorverwezen voor diagnostisering en start van een 

adequate behandeling.

Er is goed contact gelegd met de lokale opleiding voor geneeskunde, verloskunde en fysiotherapie. 

We zullen deze contacten in het komende jaar gaan uitbreiden door middel van implementatie van 

de effectieve behandelmethode voor een kind met een klompvoet.

Er zijn grote stappen gezet ten aanzien van de operatiemogelijkheden voor de oudere kinderen. Er is 

een nauwe samenwerking ontstaan tussen de lokale artsen en Stepping Stones Bali. In 2016 zullen 

we ons ook gaan inzetten voor educatie van deze artsen.

Met het deelnemen aan een workshop van BSN-medical hebben we een donatie mogen ontvangen 

van onder andere vele materialen gerelateerd aan het gipsen van een kind. Een belangrijke stap om 

direct aan de slag te kunnen gaan met het corrigeren van de voeten van deze kinderen.

Voorbeeld Edy:

Edy hebben we voor het eerst ontmoet toen hij één maand oud was via onze voorlichting op 

consultatiebureaus. Hij is geboren met twee klompvoetjes. We zijn toen direct gestart met het 

corrigeren van de voetjes middels gips. Hierbij hebben we ook extra aandacht besteed aan de 

voorlichting van zijn ouders. Het was erg lastig om de ouders te overtuigen dat dit (zware) gips voor 

beide voetjes noodzakelijk was om ook voor de lange termijn een gecorrigeerd voetje te hebben. En 

dat wachten tot hij wat ouder is (omdat het zo zielig is) meer kwaad dan goed zou doen. Na 
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verschillende gips wisselingen en vele gesprekken met de 

ouders hebben we een complete correctie kunnen uitvoeren. 

We zullen Edy nu onder controle houden om te zien hoe zijn 

voeten zich ontwikkelen gedurende zijn groei. Dit is 

noodzakelijk om een achteruitgang te voorkomen. Hierbij zal 

uitleg aan de ouders weer de sleutel zijn tot daadwerkelijk 

succes van deze fase. We hebben al een geweldige stap 

gemaakt en we kunnen trots zijn dat hij nu met rechte voetjes 

kan gaan leren lopen!

Ondersteunen van patiënten (directe patiëntenzorg) 

Doel:

Er wordt zoveel mogelijk geprobeerd om alle kinderen te helpen die met een vraag naar de stichting 

te komen. Dit houdt in dat deze kinderen worden geïnformeerd over hun revalidatieprogramma en de 

mogelijkheden hier op Bali. Wanneer nodig zal Stepping Stones Bali de revalidatie uitvoeren, maar 

wanneer mogelijk zullen deze kinderen worden doorverwezen binnen het gespecialiseerde netwerk 

van Stepping Stones Bali voor kinderen met een (fysieke) beperking.

Resultaat tot nu toe:

Datum: Januari-december 2015

Impact: Door het helpen van de kinderen 

die via-via bij de stichting komen 

hebben we ook al een kleine start 

gemaakt met patiëntenzorg buiten 

de gebieden van ons programma 

volksgezondheid. Daarmee zijn er 

meer patiënten geholpen en is de 

samenwerking met bijvoorbeeld 

Yayasan So versterkt.

Ondersteuning van en samenwerking met lokale projecten

Uiteindelijk komt het allemaal neer op samenwerking met klinieken, ziekenhuizen en collega’s die 

ook hun uiterste best doen om deze kinderen met een lichamelijk beperking te helpen. Door de 

krachten te bundelen, kunnen we met z’n allen zorgen voor een nog beter revalidatieproces (zie ook 

patiëntenzorg, hierboven).

 Yayasan Harapan Jaya in Pementang Siantar, Sumatra

Doel:

Dit uitgebreide revalidatiecentrum in Sumatra heeft een operatieproject. Hier komen tweejaarlijks 

Nederlandse orthopeden en plastisch chirurgen lesgeven aan lokale artsen in opleiding. Dit doen ze 
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door het direct helpen van patiënten (adviezen geven en zo nodig opereren) en les geven op de 

universiteit. Stepping Stones Bali heeft dit project ondersteund door middel van actief begeleiden in 

het adviseren, vertalen en ondersteunen van het revalidatieproces van de patiënten. Ook het 

informeren van artsen en patiënten is hier een onderdeel van. We worden in de uitvoering ook direct 

ondersteund door de Yayasan Harapan Jaya. 

Datum: 6 - 21 februari 2015

Thema: Orthopedie 

Trainer: Nederlandse orthopedisch chirurgen

Deelnemer: Lokale artsen in opleiding

Patiënten: Per educatieproject worden ongeveer 200 patiënten geholpen, waarvan ongeveer 80 

geopereerd. Bijvoorbeeld: behandeladvies, verwijzing naar juiste arts, revalidatie 

zoals fysiotherapie of een brace.

Datum: 1 - 13 maart 2015

Thema: Orthopedie 

Trainer: Nederlandse orthopedisch chirurgen

Deelnemer: Lokale artsen in opleiding

Patiënten: Per educatieproject worden ongeveer 200 patiënten geholpen, waarvan ongeveer 80 

geopereerd. Bijvoorbeeld: behandeladvies, verwijzing naar juiste arts, revalidatie 

zoals fysiotherapie of een brace.
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 Annika Linden Centre in Denpasar, Bali

Doel:

Stepping Stones Bali heeft het Amsterdamse revalidatiecentrum Reade en het Annika Linden Centre 

ondersteund bij het opzetten van een mooi revalidatie-educatieprogramma voor lokale healthcare 

professionals. Om goed te kunnen aansluiten bij de bestaande kennis is ervoor gekozen om eerst te 

inventariseren wat de mogelijkheden zijn, zie Jaarverslag 2014. In 2015 is gestart met het 

educatieprogramma.

De ondersteuning van Stepping Stones Bali bestond uit het begeleiden van het Nederlandse team 

binnen de lokale organisatie. Daarbij hoort vertalen, uitleg en achtergrond geven en uitwisselen van 

ervaringen in Indonesië.

Resultaat tot nu toe:

Datum: 22 - 28 april 2015

Thema: Eerste jaar educatieprogramma: Cerebral Palsy

Trainer: Revalidatiecentrum Reade (5 coördinatoren)

Deelnemers: 21 deelnemers van YPK (Yayasan Peduli Kemanusiaan) en Puspadi Bali

Impact: Met behulp van deze training kunnen de deelnemers de nieuwe praktische en 

theoretische kennis over een kind met de diagnose cerebrale parese gebruiken voor 

een meer professionele behandeling voor het kind. Daarnaast zijn er ook concrete 

stappen gemaakt om multidisciplinair samen te werken tussen de twee stichtingen. 

Samen komen tot een professioneel revalidatietraject met gebruik van eigen 

discipline en kennis.

 Kolewa Foundation, Ruteng 

Doel:

Aangemelde kinderen met een klompvoet in Ruteng (Flores) bij de 

lokale hulpverleners, een effectief behandelplan kunnen aanbieden. 

Dit doet Stepping Stones Bali samen met verschillende stichtingen 

en professionals. 

Hierbij wordt Stepping Stones Bali in de uitvoering ook direct 

ondersteund door de Kolewa Foundation. 

Resultaat tot nu toe:

Datum: 10 - 13 december 2015

Thema: Inventariseren, diagnosticeren en opstellen 

behandelplan voor kinderen met een klompvoet in 

Ruteng

Specialist: Dr Chandra sp.OT  (orthopedisch chirurg)

Patiënten: 36 patiënten

Impact: De groep kinderen die zijn aangemeld voor dit 
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programma hebben een constructieve intake en onderzoek gehad. Met deze gegevens is er voor 

ieder een behandelplan opgesteld. Dit houdt in dat verschillende kinderen naar Bali worden gebracht 

voor operatie of bijvoorbeeld een gipsbehandeling krijgen op locatie.
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Financiën

Waarderingsgrondslagen

Algemeen

Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde. 

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd op de aanschafwaarde onder aftrek van de 

afschrijvingen die gebaseerd zijn op de geschatte economische levensduur. In dit boekjaar heeft de 

stichting geen materiële vaste activa in eigendom.

Resultaat

De resultaten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd; verliezen 

reeds zodra zij zichtbaar zijn.

Overig

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is conform de directe methode opgesteld.

Algemeen nut beogende instelling

De stichting is door de Belastingdienst aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI). 

Hierdoor mogen donateurs onder de voorwaarden die de belastingwetgever hiervoor stelt, hun giften 

aftrekken van hun inkomsten- of vennootschapsbelasting. 

Vaststelling jaarrekening

Deze jaarrekening is door het bestuur van de Stichting vastgesteld en ondertekend op 13 mei 2016.
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Balans per 31 december 2015

na resultaatbestemming

in euro's

31/12/2015 31/12/2014

Activa

Vaste activa

Materiële vaste activa (1) -       -       

-           -           

Vorderingen en overlopende activa 

Vorderingen inzake rentes (2) 249      247      

249          247          

Liquide middelen (3) 22,047      20,273      

Totale activa 22,296      20,520      

Passiva

Stichtingskapitaal en reserves

Stichtingskapitaal (4) - -

Overige reserves (5) 22,296 20,520

22,296      20,520      

Overige schulden en overlopende passiva (6)

Crediteuren -       -       

-           -           

Totale passiva 22,296      20,520      
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Staat van baten en lasten over 2015

in euro's 2015 2014

Ontvangen donaties 9,653        16,946      

Baten uit overige georganiseerde activiteiten (7) 4,409        13,706      

Lasten inzake liefdadigheidsprojecten (8) 9,041-        6,782-        

Uitvoerings-en administratiekosten (9) 3,494-        3,597-        

Overige baten en lasten (10) 249          247          

Saldo van baten en lasten 1,776        20,520      
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Kasstroomoverzicht 2015

in euro's

2015 2014

Kasstroom uit operiationele activiteiten

Ontvangen donaties 9,653   16,946

Baten uit overige georganiseerde activiteiten 4,409   13,706

Lasten inzake liefdadigheidsprojecten 9,041-   6,782-   

Ontvangen interest 249      247      

Mutaties van overige vorderingen / schulden 2-          247-      

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 5,268        23,870      

Kasstroom uit beheersactiviteiten

Vergoeding general manager Indonesië 1,890-   2,493-   

Overige kosten 1,604-   1,104-   

Totaal kasstroom uit beheersactiviteiten 3,494-        3,597-        

1,774        20,273      

Netto-kasstroom 

Liquide middelen 1 januari 20,273 -       

Liquide middelen 31 december 22,047 20,273

1,774        20,273      
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       Toelichting op de balans

in euro's

31/12/2015 31/12/2014

(1) Materiële vaste activa

Stand begin boekjaar -           -           

aankopen -           -           

verkopen -           -           

Afschrijvingen -           -           

Stand einde boekjaar -           -           

(2) Vorderingen inzake rentes

Vordering op ABN AMRO Bank N.V. 249          247          

Totaal 249          247          

(3) Liquide middelen

Spaarrekening ABN AMRO Bank N.V. 1,850        323          

Betaalrekening ABN AMRO Bank N.V. 20,197      19,950      

Totaal 22,047      20,273      

(4) Stichtingskapitaal

Stichtingskapitaal -           -           

(5) Overige reserves

Stand begin boekjaar 20,520      -           

Bij: resultaat boekjaar 1,776        20,520      

Stand einde boekjaar 22,296      20,520      

(6) Overige schulden en overlopende passiva

Crediteuren -           -           

Totaal -           -           
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       Toelichting op staat van baten en lasten

in euro's

31/12/2015 31/12/2014

(7) Baten uit overige georganiseerde activiteiten

Sponsorbrunch 1,342        -           

Speculaasactie 1,165        -           

De Plataan 1,000        -           

Kerststal 818          -           

Zingen St. Jeugd Spoordonk 750          253          

Loop events 756          5,142        

Reclame kosten voor verschillende activiteiten 1,422-        -           

Pasar Siang -           850          

Sponsordiner -           1,281        

Boekenverkoop -           6,180        

Ontvangen interest -           247          

Overige vorderingen / schulden -           247-          

Totaal 4,409        13,706      

(8) Lasten inzake liefdadigheidsprojecten

Project 'Cordaid' -           5,000-        

Project 'Veldwerk' -           1,782-        

Vergoeding Stepping Stones Bali 2015 4,041-        -           

Budget 2016 Stepping Stones Bali 5,000-        -               

Totaal 9,041-        6,782-        

(9) Uitvoerings-en administratiekosten

Vergoeding general manager Indonesië 1,890-        2,493-        

Bankkosten 293-          186-          

Reprokosten -           266-          

Kosten inzake website 59-            86-            

Bestuurskosten* 1,011-        142-          

Overige kosten 241-          -           

Notariële kosten -           424-          

Totaal 3,494-        3,597-        

(10) Overige baten en lasten 

Spaarrente 249          247          

Totaal 249          247          
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* Bij de bestuurskosten zijn inbegrepen de kosten van een retourticket Bali – Nederland voor de 

General Manager Indonesië. Haar verblijf in Nederland was gericht op verdieping van 

vakinhoudelijke kennis, uitbreiding van het netwerk ter bevordering van de activiteiten van de 

stichting en overleg over het beleid en de sponsoractiviteiten. De General Manager Indonesië heeft

onder meer bezoeken gebracht aan het Vrije Universiteit medisch centrum, Leids Universitair 

Medisch Centrum en de Hogeschool Arnhem Nijmegen. Verder is zij aanwezig geweest bij diverse 

sponsoractiviteiten en vergaderingen van zowel het bestuur als het promotieteam.

ONDERTEKENING DOOR HET BESTUUR

           

Sander Veltmaat Kirsten Schuijt Marieke Oomen

Voorzitter Secretaris Penningmeester




