Introductie
Dian te Kei Kecil op de Zuid-Oost Molukken (Indonesië) is een klein Protestants Christelijk dorp met een paar honderd inwoners wat
volledig zelfstandig opereert. Er is wel elektriciteit, maar beperkt stromend water. Iedereen in de gemeenschap werkt naar vermogen en
het eigen bezit is ondergeschikt aan het dorpsbelang. Door verkoop van zelfverbouwde producten en zelf gevangen vis wordt er een
beetje geld gegenereerd zodat er zo nu en dan vlees gekocht kan worden op de markt in het dichtstbijzijnde stadje Tual.
Na een bezoek aan de Kampung (dorp) in 2007, is er besloten om de steun voor het dorp in de vorm van een stichting te gaan
organiseren, in plaats van de ad hoc inzamelacties van de in Nederland wonende familie. Door middel van de stichting is het mogelijk om
meer financiële middelen aan te trekken, en is de Stichting Sukarèla Dian-darat (Vrijwilligers van Dian-darat) begin 2010 opgericht.
De missie van de stichting is het financieel ondersteunen van projecten van algemeen nut in het dorp Dian, Kei-Kecil, Indonesië. Het
bestuur zet zich volledig belangeloos in zodat alle financiële middelen volledig aangewend kunnen worden voor realisatie van de gestelde
doelen. Visie is het verwerven van fondsen door giften van donateurs en door opbrengsten uit projecten of activiteiten. Hierbij zal worden
toegezien op het algemeen nut van de hulp.
De stichting is erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) stichting door de belastingdienst. Dit betekent voor de gulle gevers
aan onze stichting hun giften, met in achtneming van de gestelde drempels, mogen aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
Op onze website (www.sukarea.nl) vindt u informatie over de stichting en de verschillende projecten. Op verzoek kan er een presentatie
worden gegeven of kunnen er andere activiteiten plaatsvinden. Verder worden er veel activiteiten door de Nederlandse familie
georganiseerd die ook een financiële bijdrage voor de stichting opleveren.

De organisatie

Extra watervoorziening

Om volledige onafhankelijkheid te kunnen garanderen, zitten er
geen familieleden in het bestuur. De band is echter wel groot. De
communicatie met de Kepala (hoofd) van het dorp loopt via Gerry
Keroeboen, de schoonzus van de voorzitter, in Nederland en haar
neef Ronny Keroeboen in Dian. Via dit directe contact is er
geïnventariseerd welke behoeften er zijn in het dorp. Om
bepaalde zaken goed te gaan regelen is er gestart met een klein
project, een uurwerk voor de kerktoren. Dit project loopt goed, de
klok is, in verband met de kwaliteits garantie geproduceerd in
Nederland en wordt binnenkort verscheept. Het eerste grote
project is de verbetering van de watervoorziening.

Het doel van het eerste grote project is om de beperkte
watervoorziening sterk te verbeteren. U kunt hierover meer lezen
in onze eerste nieuwsbrief.

In 2012 is er door het bestuur een bezoek gepland aan het dorp
om de voortgang van de verschillende projecten te bekijken en
nieuwe projecten te kunnen definiëren. Tot die tijd zal het bestuur
op de hoogte gehouden worden via het contact met Gerry, en
door verslag van de in Nederland wonende familie die op bezoek
gaat in het dorp.

Namens het bestuur wil ik iedereen bedanken voor de steun aan onze stichting, mocht u onze stichting en de voortgang van onze
projecten willen blijven volgen, kijk dan regelmatig op onze website, of stuur een e-mail om u aan- (en eventueel af) te melden voor de
nieuwsbrief.
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