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Het jaar 2020/2021 

Het Lions-jaar 2020/2021 ontwikkelde zich moeizaam door de komst van het 

Corona-virus. Vanaf februari 2020 heeft dat virus ervoor gezorgd, dat het bestuur 

van de St. SLNI niet meer lijfelijk bij elkaar is geweest.  

Desondanks hebben wij ons project Sulawesi voortgezet. In Saloya, een dorpje vlak bij Palu (Sulawesi) 

werd een school en een gemeenschapshuis gebouwd, nadat de aardbeving van september 2019 de 

vorige gebouwen vernietigd heeft. 

Dit project voeren we op verzoek en in samenwerking met de Lionsclub Palu Maleo uit. De president is 

Rudi Wijaya en het project heeft de volledige steun van Rupiarsieh, districtsgouverneur 307 B2 voor 

het fiscal year 2020/21. In januari 2021 hebben we het project afgerond met de overhandiging van de 

sleutels van de gebouwen aan de gebruikers. Digitaal waren we aanwezig en onze voorzitter Ton 

Soeters en onze contactgouverneur Peter van Es. 

De financiën om dit project uit te voeren zijn bijeengebracht door vele Lionsclubs in Nederland en met 

medewerking van de gouverneursraad 2019/2020. De GR maakte het mogelijk een rondschrijven aan 

alle clubs te adresseren met het verzoek om Sulawesi na de aardbeving bij te staan. Dat verzoek 

leverde €42.000,- op. 

De overige voornemens, verwoord in het activiteitenplan 2020/2021, zijn door de Corona-pandemie 

niet gerealiseerd.  We schuiven die voornemens door naar 2021/2022 in de hoop, dat de pandemie 

geen belemmeringen meer zal opleveren. 

 

Het jaar 2021/2022 

De activiteiten van SLNI kunnen we onderscheiden in de goede doelen in Indonesië en in de 

fundraising in Nederland.  

 

Nieuwe projecten in Indonesië 
In Indonesië komen regelmatig natuurrampen voor. In 2021 maakte West Sulawesi een aardbeving 

mee. De St. SLNI heeft wel contacten onderhouden met plaatselijke bevolking, maar dat heeft niet 

geleid tot een concrete hulpvraag. De St. SLNI heeft om die reden er niet op geacteerd. 

In dit Lions-jaar staat derhalve centraal een projectaanvraag, die voldoet aan onze criteria: 

kleinschalig, liefst buiten Java, gericht op educatie, jeugd en of gezondheid, in samenwerking met 

Lions ter plaatse. 

Als we een aansprekend project hebben, verzoeken we de GR om alle clubs in Nederland te mogen  

vragen om ondersteuning van dat project. 

Fundraising 

SLNI heeft niet een reserve, waarmee we zonder fundraising projecten kunnen uitvoeren. In het 

verleden organiseerden we sponsor-diners, o.m. de beroemde Nacht van de Stille Kracht. De 

samenstelling van ons bestuur maakt een herhaling van dat fenomeen niet waarschijnlijk.  

Het bestuur van de St. SLNI is van mening, dat een verzoek om financiële ondersteuning slechts kans 

van slagen heeft, als we een concreet en aansprekend sponsorplan aan alle beoogde sponsoren 

kunnen overleggen. Prioriteit heeft dus het adopteren van een aansprekend project in Indonesië. 
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Siti Nurjana 

Wij bieden ondersteuning aan Siti Nurjana middels giften van individuele personen. 

Zij behoort tot een buitengewone kwetsbare groep van alleenstaande vrouwen met kinderen die een 

vaste bron van inkomen ontbeert. Bovendien is zij ernstig ziek en moet hiervoor regelmatig behandeld 

worden. Naar verwachting zal zij langdurig in behandeling zijn voor tumoren kankergezwellen aan haar 

hals. Ze gebruikt medicijnen. 

Cirsty Nano 
Sinds 2016 ondersteunen wij Cirsty Nano middels giften van individuele personen. 

Cirsty Nano kon door deze financiële steun in staat worden gesteld om middelbaar onderwijs in 5 jaar 

te voltooien.  

De ondersteuning van Cirsty contineert de ST. SLNI voor de komende 5 jaar (2021-2026) om haar 

verdere studie mogelijk te maken. 

Voor Cirsty’s  verdere studie hebben wij  mevr. van Geest bereid gevonden om aan de kosten van de 

studiebeurs gedurende die 5 jaar bij te dragen. 

Visieontwikkeling voor de komende 5 jaar. 

Gelet op het gegeven, dat het verkrijgen van financiële middelen uit de maatschappij steeds moeilijker 

wordt, zal er een herbezinning moeten plaatsvinden t.a.v. de toekomst van de stichting. Daartoe heeft 

het bestuur een strategienota opgesteld die als basis dient voor een discussie. 

a. Onze hulp zal als noodhulp bij natuurrampen nodig blijven. 

b. SLNI richt zich bij voorkeur op maximaal twee kleinere projecten, die een  verbinding hebben 

met jeugd, educatie en/of gezondheidszorg. 

c. De St. SLNI streeft er naar om bij onze projecten in aanmerking te komen voor een Grant. 

d. Onze stichting kan bemiddelen of participeren bij het vervoer van hulpgoederen naar 

Indonesië. 

e. Onze stichting kan bemiddelen bij culturele uitwisselingsprojecten. 

f. De St. SLNI bestudeert of een postzegelactie haalbaar is en financieel iets oplevert. 

g. SLNI zal verbinding willen zoeken met andere groepen die verbinding hebben met Indonesië. 

h. Onze stichting werkt volgaarne samen met Lionsclubs die contacten hebben met Indonesië. 

i. Het bestuur van SLNI streeft ernaar om vanuit ieder district een vertegenwoordiging te 

hebben. 

j. SLNI wil graag in overleg met de GR en met onze Indonesische partners opnieuw invulling 

geven aan de Jumelage. 

Een uitwerking van bovenstaande stellingen uit de strategienota in een visie op de toekomst is een 

uitdaging voor 2021/2022. 

 

Jumelage 
In 1995 is een Jumelage overeenkomst afgesloten tussen de Gouverneursraden van MD110 en 

MD307. Jaarlijks kwamen beiden raden bijeen bij een ontbijtsessie tijdens de Internationale 

Conventie. Dit werkontbijt werd minutieus voorbereid door de St. SLNI, waarbij Lion Charles Ligtvoet, 

destijds voorzitter van St. SLNI, nauw betrokken was. Een jaar of 7 geleden is er een einde gekomen 

aan dat overleg. Daarna is het contact tussen beide gouverneursraden geminimaliseerd. 
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De St. SLNI acht het waardevol om de Jumelage weer invulling te geven. Een eerste stap is het 

wederzijds uitnodigen van de Counsel Chairman van de GR bij de Nationale Conventies. 

In 2019/2020 hebben de inspanningen van SLNI geleid tot een uitnodiging aan onze CC bij de 

Conventie van Indonesië. Helaas is de uitnodiging niet geaccepteerd, mede i.v.m. Corona. 

SLNI wil zich inzetten om bij een volgende Conventie wederom een uitnodiging uit te laten gaan, 

tenminste als de Corona-maatregelen dat toestaan. 

 

Indonesië symposium 
SLNI wil bevorderen om een symposium te organiseren, waarbij partijen binnen de Lions-organisatie 

(MD307 inbegrepen) en deskundigen van buiten de Lions-organisatie discussiëren over de situatie in 

Nederland en Indonesië en tussen beide landen en met name het effect en de wenselijkheid van 

kleinschalige hulp aan Indonesië. 

 

Communicatie met alle districten in MD110 

Onze achterban bestaat uit de Lionsclubs in Nederland. Bij het contact met die clubs zijn we 

afhankelijk van de GR. Bij het verzoek om steun na de aardbeving in Sulawesi heeft dat heel positief 

geleid tot een respons van veel clubs en een bedrag van €42.000,-.  

Het zou mooi zijn, als SLNI kan rekenen op een standaardbedrag vanuit de GR. 

De St. SLNI streeft ernaar om vanuit ieder district minstens één vertegenwoordiger in het bestuur te 

krijgen. We vragen de GR om medewerking om dat doel te realiseren. 

 

Lezing bij clubs 

De bestuursleden zijn na overleg graag bereid om bij zonebijeenkomsten of bij individuele Lionsclubs 

een lezing te houden over onze successen uit het verleden. Met een Power Point presentatie kunnen 

wij mede-Lions enthousiasmeren voor ons werk. 

 

Public relations 

In het dit Lions-jaar staan de volgende PR-acties op de kalender: 

a. We werken onze website en facebook pagina bij, zodat actuele informatie verspreid wordt. 

b. We maken een katern van beperkte omvang als actualisering van ons boekje en verspreiden 

dat over de districten. 

c. We sturen periodiek informatie op naar de redactie van het Lions-magazine. 

d. We vernieuwen ons logo, zodat die in overeenstemming is met de landelijke voorschriften. 

e. We informeren en bedanken de LC’s die ons hebben gesponsord.  
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SLNI Begroting 2021 – 2022 

 

Overzicht Inkomsten/Uitgaven 
Omschrijving Inkomsten Omschrijving Uitgaven 

Giften Siti Nurjana €2.400,00 Giften Siti Nurjana €2.400,00 

Giften Cirsty Nano €1.000,00 Giften Cirsty Nano €1.000,00 

Bijdrage GR 2020/2021 €250,00 Web & Financiën €250,00 

Van Reserve €1850,00 Bankkosten €200,00 

  Online Indonesische Conf. €200,00 

  Transport Materiaal Sumba €1.000,00 

  Reiskosten €200,00 

  Vergaderingen €200,00 

  Lief & Leed €50,00 

Totaal €5.500,00  €5.500,00 

 

 


