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Inleiding 

De Heliconia Scholarship Stichting (Heliconia Scholarship Foundation in het Engels) ondersteunt kansarme 

jongeren in Indonesië. Dit doen wij door het financieren van vervolgopleidingen met Heliconia Scholarships. 

Hiermee kunnen jongeren vier jaar lang studeren aan een Indonesische universiteit. Momenteel zijn wij 

voornamelijk werkzaam in Jakarta. Hier begeleiden wij getalenteerde en ambitieuze jongeren uit 

opvanghuizen, die zelf niet de mogelijkheid hebben tot studeren. De stichting is vernoemd naar de kleurrijke 

Heliconia bloem, die veel voorkomt in Azië en met haar typische vorm ook wel ‘trap naar de hemel’ wordt 

genoemd. Hiermee is de bloem een mooi symbool voor onze missie, namelijk:  

 

Jongeren de mogelijkheid bieden een stap omhoog te doen op de maatschappelijke ladder, door het 

ontwikkelen van de eigen capaciteiten middels participatie in het reguliere onderwijssysteem.  

 

Studeren daagt jongeren uit te geloven in hun eigen kwaliteiten. Het biedt hun de mogelijkheid om armoede 

te ontstijgen en draagt bij aan hun persoonlijke ontwikkeling en Emancipatie. Vanuit deze overtuiging richt de 

Heliconia Scholarship Stichting, als enige stichting in Nederland, zich uitsluitend op het toegankelijk maken 

van vervolgonderwijs. Daarnaast werken wij vanuit de visie Gelijkwaardigheid en dat iedereen de 

mogelijkheid moet hebben tot studeren, dat persoonlijke toewijding aan elkaar middels Betrokken 

Community essentieel is en er een hoge mate van Transparantie en Openheid naar externe partijen moet 

zijn. 

 

Een belangrijke schakel tussen het bestuur in Nederland en de studenten zijn onze samenwerkingspartners 

in Indonesië, Naomi Indah Sari en Mili Chana. Mili behoorde zelf tot de doelgroep die de stichting 

ondersteunt en is inmiddels, net als Naomi, afgestudeerd aan een Indonesische universiteit. Zij en Naomi 

weten precies wat er speelt in het veld en waar de behoeften liggen.  

 

Met dit beleidsplan maakt u kennis met het beleid van de Heliconia Scholarship Stichting en haar 

werkzaamheden voor de aankomende jaren. 

 

Namens het bestuur van de Heliconia Scholarship Stichting, 

 

 

 

Carli Kooper 

Carli Kooper 

Oprichter, operationeel manager en voormalig voorzitter 

carli@heliconiascholarshipfoundation.org 

 

mailto:carli@heliconiascholarshipfoundation.org


Heliconia Scholarship Stichting 

Beleidsplan 2022-2023 

 

 

 

      4 

1. Doelstelling en Visies 

1.1. Doelstelling 

De doelstelling van de Heliconia Scholarship Stichting is om kansarme Indonesische jongeren de 

mogelijkheid te bieden hun eigen capaciteiten te ontwikkelen. Dit doen wij door het financieren van 

vervolgopleidingen met Heliconia Scholarships, waarmee jongeren vier jaar lang kunnen studeren aan een 

Indonesische universiteit. Wij ondersteunen getalenteerde en ambitieuze jongvolwassenen uit 

opvanghuizen, die zelf niet te mogelijkheid hebben tot studeren. Wij zijn de enige stichting in Nederland die 

zich uitsluitend richt op de financiering van hoger (tertiair) onderwijs in Indonesië. 

Vervolgonderwijs is heel belangrijk voor jongvolwassenen in Indonesië. Het geeft hen de mogelijkheid 

om een sociaal netwerk op te bouwen. Een diploma vergroot hun kansen op de arbeidsmarkt aanzienlijk en 

zorgt voor een stabiel inkomen. Daarnaast daagt studeren jongeren uit om te geloven in hun eigen 

vaardigheden en capaciteiten. Het vergroot hun zelfvertrouwen en maakt zelfstandig en zelfredzaam. Hier 

heeft de hele familie baat bij. Door te studeren krijgen jongeren dus zicht op een toekomst met meer 

bestaanszekerheid en perspectief. Vervolgonderwijs zou dus voor iedereen toegankelijk moeten zijn. 

Helaas is juist vervolgonderwijs slecht toegankelijk voor jongeren in Indonesië. In 2016 volgde maar 

28% van de Indonesische jongeren vervolgonderwijs, tegenover 80% in Nederland.1 Vooral voor jongeren uit 

achtergestelde gezinnen is het moeilijk toegang te krijgen tot een universiteit of hogeschool. In 2007 was 

70% van alle studenten afkomstig uit de rijkste laag van de bevolking, en slechts 10% uit de lagere sociale 

klasse.2 Dit komt mede doordat 97% van alle universiteiten privéinstellingen zijn die hoge collegegelden 

hanteren. Publieke universiteiten bieden kwalitatief hoogwaardig onderwijs tegen lagere kosten, maar 

hebben een beperkt aantal plekken beschikbaar en een zeer complexe toelatingsprocedure.3 Door hoge 

collegegelden, moeilijke toelatingstesten en een gebrek aan volledige studiebeurzen en begeleiding, is 

hoger onderwijs dus lastig toegankelijk voor jongeren uit arme gezinnen. 

De Heliconia Scholarship Stichting wil hierin verandering brengen. Daarom financieren wij 

studiebeurzen voor kansarme jongeren die de ambitie en het talent hebben te studeren aan een universiteit 

of hogeschool. Hierdoor kunnen zij een stap ophoog doen op de maatschappelijke ladder en armoede 

ontstijgen. 

 

1.2. Jaardoelstelling  

Wij streven ernaar elk jaar vier tot zes nieuwe studenten een studiebeurs te verstrekken, zodat wij gemiddeld 

20 actieve studenten in ons programma hebben. Aangezien onze afgestudeerden verbonden blijven aan 

onze stichting, groeit de Heliconia Community elk jaar (zie 1.4. Heliconia Community voor meer informatie). 

 

1 http://uis.unesco.org/country/ID en http://uis.unesco.org/en/country/nl  

2 Hill, Hal, and Thee Kian Wie. 2012. ‘Indonesian Universities in Transition: Catching Up and Opening 

Up’. Bulletin of Indonesian Economic Studies 48, 2: 229-251. 

3 Kooper, Carli. 2013. ‘Scholarships for Higher Education and Wellbeing in Jakarta’. Master thesis 

Radboud Universiteit Nijmegen. 

http://uis.unesco.org/country/ID
http://uis.unesco.org/en/country/nl
https://heliconiascholarshipfoundation.org/wp-content/uploads/2020/01/Master-thesis-Scholarships-for-Higher-Education-and-Wellbeing-in-Jakarta.pdf
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Sinds 2019 financieren wij ook vervolgopleidingen voor jonge Indonesische mannen. Vanwege de 

goede contacten die onze samenwerkingspartners hebben met verschillende meisjesopvanghuizen, was 

hier eerder niet voor gekozen. Inmiddels werken wij echter ook samen met een jongensopvanghuis. We 

streven ernaar om in de toekomst meer jonge ambitieuze mannen een Heliconia Scholarship aan te bieden, 

omdat we bij het selecteren van kandidaten vooral willen focussen op de persoonlijke motivatie en 

doorzettingsvermogen van de kandidaat, en niet op geslacht. Bovendien volgen in Indonesië meer 

vrouwelijke dan mannelijke studenten tertiair onderwijs.4 Toegang tot hoger onderwijs wordt voornamelijk 

bemoeilijkt door sociale achtergrond, en dus minder door geslacht. Wij willen daarom graag jongeren van 

alle geslachten ondersteunen, wanneer zij de motivatie en het doorzettingsvermogen hebben om aan de 

universiteit te studeren 

 

1.3. Visies 

 

De Heliconia Scholarship Stichting werkt vanuit de visies Gelijkwaardigheid & Emancipatie, Betrokken 

Community en Transparantie & Openheid. 

 

1.3.1. Gelijkwaardigheid en Emancipatie 

Iedereen moet de mogelijkheid hebben om te studeren, ongeacht hun sociale, maatschappelijke of culturele 

achtergrond. Wij gaan uit van de wils- en daadkracht die jongeren in zich dragen om zelf richting aan hun 

leven te geven. Door onderwijs zijn mensen vaak beter in staat bewuste keuzes te maken, die een 

weerspiegeling zijn van hun eigen, goedgeïnformeerde en weloverwogen beoordelingen. Heliconia 

Scholarships bieden jongeren de mogelijkheid om hun eigen persoonlijkheid, talenten en vaardigheden te 

ontwikkelen en een grote mate van zelfstandigheid te verwerven. Met een universitair diploma gaan 

bovendien deuren open naar invloedrijke en wetgevende functies. Mensen die zelf zijn opgegroeid in een 

kansarme omgeving zijn sneller geneigd zich in te zetten voor hun medeburgers die in eenzelfde situatie 

verkeren. Onze wereld heeft dus meer mensen in leidinggevende posities nodig uit verschillende sociale en 

culturele achtergronden, zodat de behoeftes uit alle lagen van de samenleving worden gehoord. Dit draagt 

bij aan de Emancipatie van landen als geheel. Binnen onze stichting zijn alle medewerkers, afgestudeerden 

en studenten gelijkwaardig aan elkaar en wordt iedereen aangemoedigd de eigen mening en suggesties 

over onze missie en werkwijze te delen. Zie 1.3.2. Betrokken Community en 1.4. Heliconia Community voor 

meer informatie. 

 

1.3.2. Betrokken Community 

Betrokken Community is een van onze belangrijkste waarden. Ondersteuning vanuit Nederland omvat meer 

dan alleen financiële steun. We zijn een betrokken groep mensen die een persoonlijke band met elkaar 

delen. Ons team in Nederland heeft veel contact met onze samenwerkingspartners, studenten en 

afgestudeerden in Indonesië. Door deze omgang zijn we allemaal goed geïnformeerd over elkaars werk, 

 

4 https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/07/13/meski-masih-rendah-partisipasi-perguruan-

tinggi-menunjukkan-peningkatan  

https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/07/13/meski-masih-rendah-partisipasi-perguruan-tinggi-menunjukkan-peningkatan
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/07/13/meski-masih-rendah-partisipasi-perguruan-tinggi-menunjukkan-peningkatan
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behoeften en voortgang. Het stelt ons in staat om onze werkwijze continu te verbeteren. Verschillende 

sociale achtergronden en culturen komen samen. Interesse en respect voor deze verschillen leidt tot 

wederzijds begrip en een betere samenwerking. We leren en groeien samen en waarborgen op die manier 

het succes en de duurzaamheid van onze missie. Zie 1.4. Heliconia Community voor meer informatie. 

 

1.3.3. Openheid en Transparantie 

Openheid en Transparantie zijn essentieel bij het creëren van een rechtvaardige wereld, waarin alle 

financiën op een eerlijke manier worden besteed en naar behoren worden verantwoord. Daarom zijn ons 

beleidsplan, statuten en financiële verslagen voor iedereen inzichtelijk op onze website. Ook de werk- en 

studie ervaringen van onze medewerkers, studenten en afgestudeerden delen we met persoonlijke 

verslagen en foto's. We leren samen door vallen en opstaan en beschrijven daarom ook de vele lessen die 

we hebben geleerd van onze drop-outs, naamsveranderingen en onszelf overwerken. Voor vragen, 

suggesties of opmerkingen, neem gerust contact met ons op! 

 

1.4. Heliconia Community 

Het fundament van onze stichting is dat bestuursleden, samenwerkingspartners, studenten en 

afgestudeerden een persoonlijke band delen. Over de jaren heen hebben we geleerd dat betrokkenheid met 

elkaar de belangrijkste sleutel is tot ons succes. Het beheren van een stichting of het afronden van een 

universitaire opleiding vereisen namelijk toewijding en doorzettingsvermogen. Zowel medewerkers als 

studenten voelen zich het meest gemotiveerd om hun best te doen, wanneer ze zich gesteund voelen door 

elkaar. We zorgen er daarom voor dat we ons allen bewust zijn van elkaars inspanningen om deze stichting 

tot een succes te maken. Elkaars inzet erkennen en aanmoedigen stelt ons in staat ons mooie werk voort te 

blijven zetten.  

We zijn betrokken bij elkaar door dagelijks te chatten, werk- of studieonderwerpen te bespreken en 

te delen over onze persoonlijke vooruitgang en welzijn. We prijzen elkaars successen en zoeken bij 

tegenslagen samen naar een oplossing (zie 3.2. Begeleiding en Ondersteuning voor meer informatie). Zo 

ontstaat een vriendschapsband waarin we ons veilig en vrij kunnen uitdrukken. Binnen onze organisatie is 

iedereen gelijkwaardig en aangemoedigd om hun gevoelens en meningen te delen. Dit stelt ons in staat om 

onze werkwijze voortdurend te verbeteren, omdat we rekening houden met ieders standpunten en 

behoeften.  

Afgestudeerden blijven betrokken bij onze stichting door te helpen bij de selectie en begeleiding van 

nieuwe studenten. Omdat zij, net als onze studenten, zijn opgegroeid in opvanghuizen, begrijpen ze de 

specifieke uitdagingen en behoeften van onze studenten. Hun expertise en mentorschap zijn dan ook heel 

waardevol. We organiseren jaarlijks (online) bijeenkomsten waar afgestudeerden en studenten elkaar 

ontmoeten om kennis en vaardigheden te delen en om studieondersteuning aan elkaar te bieden of hulp bij 

bijvoorbeeld het vinden van een baan na het afstuderen. Daarnaast streven we ernaar dat de bestuursleden 

in Nederland elke paar jaar Indonesië bezoeken en onze samenwerkingspartners ook naar Nederland 

komen, om elkaar weer beter te leren kennen en de persoonlijke banden te versterken. 

Onze organisatie is gebouwd op de loyaliteit van oprichters Carli en Mili aan elkaar en hun 

gezamenlijke doel om hoger onderwijs toegankelijk te maken. Deze toewijding aan samen groeien is de 
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basis van onze bredere Heliconia-gemeenschap en waarborgt het succes en de duurzaamheid van onze 

missie. Lees meer over ons oprichtingsverhaal op onze website! 

 

1.5. Milieubeleid en Duurzaamheid 

Klimaatverandering raakt ons allemaal, met stijgende temperaturen in zowel Nederland als Indonesië. We 

nemen verantwoordelijkheid voor onze omgeving door onze medewerkers, studenten en afgestudeerden 

aan te moedigen bewuste levenskeuzes te maken, die zo min mogelijk impact hebben op het milieu.  

Ons team in Nederland draagt de meeste verantwoordelijkheid tot bewust consumeren, aangezien 

zij de meeste bestedingsruimte hebben en dus een grotere impact maken. We printen alleen de 

hoogstnodige papieren voor onze administratie en de meeste communicatie verloopt online. Om de paar jaar 

vliegen we naar Indonesië of bezoeken onze samenwerkingspartners ons in Nederland om onze 

persoonlijke banden te versterken. We proberen dit te compenseren door thuis voornamelijk duurzaam te 

consumeren en verspilling tegen te gaan.  

 

1.6. Toekomstplannen 

De afgelopen jaren lag onze focus vooral op het creëren van een sterke basis voor ons werk. We hebben 

onze tijd geïnvesteerd in het versterken van de Heliconia Community, het verbeteren van onze 

selectieprocedure en studentenbegeleiding, vlotte samenwerking tussen Nederland en Indonesië, duidelijke 

administratie en onze nieuwe meertalige website. Daarmee is onze draagkracht aanzienlijk toegenomen en 

zijn wij klaar om onze missie te delen met een internationaal publiek, nieuwe donateurs aan te trekken en 

ons werk voort te zetten tot ver in de toekomst! 

Met nieuwe fondsen kunnen we meer studiebeurzen verstrekken en de Heliconia-gemeenschap 

verder uitbreiden. We streven ernaar elk jaar vier tot zes nieuwe studenten een studiebeurs te verstrekken, 

zodat wij gemiddeld 20 actieve studenten in ons programma hebben. Aangezien onze afgestudeerden 

verbonden blijven aan onze stichting, groeit de Heliconia Community elk jaar. De groter wordende groep 

studenten en afgestudeerden zorgt ervoor dat het Heliconia-netwerk steeds verder uitbreid. Meer kennis, 

vaardigheden en middelen kunnen worden gedeeld en onze positieve impact steeds vergroot.  

Op dit moment doneren enkele afgestudeerden met een goede baan maandelijks aan de stichting. 

Dit draagt bij aan het beschikbaar kunnen stellen van studiebeurzen aan de volgende generatie studenten. 

Ons uiteindelijke doel is om een officiële stichting in Indonesië op te richten, waardoor ook sponsors in eigen 

land aangetrokken kunnen worden. We hopen dat onze missie uiteindelijk meer steun krijgt in Indonesië zelf, 

waardoor de effectiviteit en duurzaamheid van ons werk beter worden gewaarborgd. 
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2. Onze organisatie  

2.1. Ons team 

De Heliconia Scholarship Stichting bestaat uit drie bestuursleden en onze operationeel manager in 

Nederland en twee samenwerkingspartners in Indonesië. Het bestuur plant de bezigheden van de stichting 

in Nederland. Onze operationeel manager is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de stichting. 

Onze samenwerkingspartners Naomi Indah Sari en Mili Chana zijn belangrijke schakels tussen het bestuur 

en de studenten. Samen dragen zij de verantwoordelijkheid voor de selectie en begeleiding van de 

studenten in Indonesië. We hebben allen wekelijks contact met elkaar om werkzaken te bespreken en op te 

hoogte te blijven van elkaars persoonlijke leven.  

 

2.2. Bestuursleden en Samenwerkingspartners 

De bezigheden in Nederland zijn verdeeld over het bestuur en onze operationeel manager. De voorzitter 

leidt de vergaderingen en houdt in de gaten of het beleidsplan wordt aangehouden. De secretaris notuleert 

de vergaderingen en is de contactpersoon voor externe contacten als donateurs, sponsoren en vrijwilligers. 

De penningmeester overziet de financiën, maakt de financiële jaarrealisaties en is de contactpersoon voor 

alle financiële aangelegenheden. De operationeel manager is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van 

onze stichting, beheert onze administratie en website en overziet het geheel. Ze is ook de contactpersoon 

voor onze samenwerkingspartners en studenten in Indonesië. Voor meer informatie over de persoonlijke 

achtergronden van onze bestuursleden, zie 2.5. Kennismaking.    

 Samenwerkingspartner Naomi Indah Sari is ons hoofd studentenzaken en werkt fulltime voor onze 

stichting sinds december 2019, nadat zij zich sinds 2012 eerst als vrijwilliger voor Heliconia heeft ingezet. Zij 

is verantwoordelijk voor de selectie en begeleiding van onze studenten in Indonesië. Studenten gaan naar 

haar toe voor advies of ondersteuning en de betaling van hun collegegeld. Naomi zorgt er ook voor dat onze 

studenten op koers blijven met hun studie en tijdig hun voortgangsrapporten inleveren. Tevens beheert ze 

onze administratie in Indonesië en schrijft ze nieuwsberichten voor onze social media en website. Naomi 

studeerde Communicatie aan de Universitas Persada Indonesia in Jakarta en behaalde haar master diploma 

in 2014. Ze was de enige die studeerde in haar familie, aangezien er geen geld was voor haar broers en 

zussen om naar de universiteit te gaan. Ze weet dus precies met welke uitdagingen jongeren worden 

geconfronteerd bij de toegang tot tertiair onderwijs en waar de behoeften van studenten liggen. Naomi werkt 

samen met Mili Chana, onze andere partner in het veld.  

Mili Chana is sinds de start van de Heliconia Scholarship Stichting in 2009 de samenwerkingspartner 

in Indonesië. Ze is een belangrijke schakel tussen het bestuur in Nederland en de studenten in Indonesië. 

Zelf behoorde zij ooit tot de doelgroep jongeren die de stichting ondersteunt. Met behulp van een Heliconia 

Scholarship studeerde ze in 2012 af voor Psychologie aan de Binus University in Jakarta. Door haar 

achtergrond weet ze precies wat er speelt in het veld en waar de behoefte liggen. Mili is verantwoordelijk 

voor de selectie en begeleiding van studenten in Indonesië. Sinds 2012 werkt ze samen met Naomi Indah 

Sari. Mili en Naomi hebben wekelijks contact met het bestuur en de operationeel manager in Nederland. 
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2.3. Beloningsbeleid 

De Heliconia Scholarship Stichting zorgt dat zoveel mogelijk inkomsten direct ten bate komen van de 

studenten. Het bestuur in Nederland werkt dan ook op vrijwillige basis en ontvangt geen salaris. Omdat we 

elk jaar meer studiebeurzen verstrekken zijn onze verantwoordelijkheden de afgelopen jaren aanzienlijk 

toegenomen. Daarom is samenwerkingspartner Naomi in 2019 onze eerste fulltime medewerker geworden 

in Indonesië, na eerst vrijwilliger te zijn geweest sinds 2012. Tevens is oprichter en voormalig voorzitter Carli 

Kooper in 2021 onze operationeel manager geworden. Sindsdien ontvangt zij een vergoeding voor de 

parttime uren die zij werkt voor onze stichting, na eerst vrijwilliger te zijn geweest sinds 2009. 

Samenwerkingspartner Mili werkt parttime voor onze organisatie en ontvangt een vergoeding per uur. Alle 

gewerkte uren voor de stichting worden geregistreerd en door elkaar gemonitord.  

Transparantie en openheid zijn essentieel bij het creëren van een rechtvaardige wereld, waarin alle 

financiën eerlijk worden besteed. Daarom doen wij uitgebreid verslag van al onze inkomsten en uitgaves in 

onze financiële jaarverslagen, die zijn in te zien op onze website. 

 

2.4. Oprichtingsverhaal 

Operationeel manager en voormalig voorzitter Carli Kooper heeft de Heliconia Scholarship Stichting in 2009 

opgericht in Nederland, samen met samenwerkingspartner Mili Chana in Indonesië. Hun speciale 

vriendschap en toewijding aan samen groeien is de basis van onze bredere Heliconia-gemeenschap en 

waarborgt het succes en de duurzaamheid van onze missie. 

 

Carli Kooper: 

Deze stichting werd opgericht na een speciale reis door Azië in 2007. Ik had net de middelbare school 

afgerond en de mogelijkheid om voor de eerste keer buiten Europa te reizen. Tijdens deze reis heb ik 

vrijwilligerswerk gedaan voor verschillende educatieve projecten, omdat ik op deze manier meer wilde leren 

over de verschillende culturen en mensen. Ik vond waar ik naar zocht en had geweldige ervaringen met het 

lesgeven van Engels aan kinderen voor projecten in Thailand, India en Indonesië. 

Met Mili Chana, een van de jongeren uit de Dorkas opvang in Jakarta, bleef ik in contact. We waren 

even oud en voelden ons direct op een bijzondere manier verbonden. Na terugkeer in Nederland ging ik 

studeren aan de universiteit, maar die mogelijkheid had Mili niet. Toen ontstond het idee om de Heliconia 

Scholarship Stichting (voorheen Stichting Heliconia) op te richten, die we in maart 2009 officieel hebben 

laten registreren. Inmiddels zijn we allebei afgestudeerd aan een goede universiteit! 

Onze vriendschap en stichting is in de loop der jaren steeds verder uitgegroeid. Ik ben dankbaar 

voor onze vele bijzondere ervaringen samen en trots dat we in staat zijn om steeds meer jongvolwassenen 

een studiebeurs aan te bieden. Ik kijk er naar uit om onze organisatie steeds verder te zien opbloeien! 

Het was niet altijd gemakkelijk, een stichting te runnen op onze jonge leeftijd. Inmiddels zijn we allen 

uitgegroeid tot sterke volwassenen en ik ben dankbaar voor de vele waardevolle inzichten die Heliconia mij 

gebracht heeft. Ik geloof in openheid, omdat we alleen kunnen leren als we bereid zijn zowel onze 

uitdagingen als onze successen te erkennen en te onderzoeken. Beiden dragen in gelijke mate bij aan onze 

persoonlijke ontwikkeling en een zinvol leven. Daarom kun je op de website lezen over mijn belangrijkste 

worstelingen en overwinningen! 
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2.5. Kennismaking 

 

2.5.1. Voorzitter Sayan 

Sayan Peker 

Bestuurslid sinds 2018 

sayan@heliconiascholarshipfoundation.org  

We all need better education in order to be better people for ourselves, for each other and for the world. 

However, the fact is that the majority of people are not that fortunate to have a proper one. As I consider 

myself within the lucky group, it is my turn to help the young people who have the passion and the potential 

to receive high education. The idea is not only to help them, but also to make them part of this effort, so that 

we can have a sustainable and ever growing charity, touching more and more lives and making a difference 

as we grow. The most important goal is to ultimately give the young people the freedom so that they can 

build better lives and can also become part of this community. This is why I’m a proud member and the 

chairperson of this charity. 

 

2.5.2. Secretaris Tim 

Tim Haenen 

Bestuurslid sinds 2018 

tim@heliconiascholarshipfoundation.org    

Toen Carli en Mili mij vertelden over de Heliconia Scholarship Stichting, werd ik meteen enthousiast. Het feit 

dat ik mijn bachelor diploma behaald heb, betekent heel veel voor mij. Ik vind het daarom bijzonder fijn dat 

gedreven mensen, van wie de wieg op een niet al te gunstige plek heeft gestaan, dankzij de Heliconia 

Scholarship Stichting toch de kans krijgen om te studeren. De kennis die ik heb opgedaan tijdens mijn studie 

Engineering Design & Innovation zet ik graag in als secretaris. Het is een geweldig gevoel om deel uit te 

maken van de Heliconia Community en ik kijk ernaar uit om veel jongeren te ondersteunen bij hun opleiding. 

 

2.5.3. Penningmeester Gaya 

Gaya Veerhout 

Bestuurslid sinds 2021 

gaya@heliconiascholarshipfoundation.org  

Onderwijs is altijd een belangrijk onderwerp in mijn leven geweest. Als jong meisje vond ik het heerlijk om 

kennis op te doen en mezelf en de wereld om me heen te leren kennen. Na de middelbare school werd ik 

lerares, om alles wat ik had geleerd door te geven. Tegenwoordig geef ik geen les meer op scholen, maar 

geef ik mijn wijsheid en kennis wel op veel verschillende manieren door. Ik voel me altijd gepassioneerd om 

kinderen, jongeren en volwassenen te ondersteunen bij hun groei en het verruimen van bewustzijn. 

Ik voel me zeer vereerd om deel uit te maken van de Heliconia Scholarship Foundation en om 

samen kansen te creëren voor jongeren in Indonesië om hun dromen waar te maken. Ik wens dat veel 

(aankomende) studenten net zoveel plezier, voldoening en voorspoed zullen ervaren in het studeren als ik, 

ondersteund door onze studiebeurzen. En dat ze zich allemaal welkom mogen voelen in onze mooie 

Heliconia gemeenschap. 

mailto:sayan@heliconiascholarshipfoundation.org
mailto:tim@heliconiascholarshipfoundation.org
mailto:gaya@heliconiascholarshipfoundation.org
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2.5.4. Operationeel manager Carli 

Oprichter, voormalig voorzitter en operationeel manager sinds 2009 

carli@heliconiascholarshipfoundation.org   

Als oprichter, operationeel manager en voormalig voorzitter van de Heliconia Scholarship Foundation kan ik 

mijn liefde voor de mensheid uiten door samen een ondersteunende gemeenschap te creëren. Ik zet me 

graag in voor de medewerkers en studenten, omdat we elkaar allemaal kennen en een persoonlijke band 

delen. In de Heliconia Community investeren we actief in elkaar, zodat we ons allen gemotiveerd voelen om 

van dit goede doel een succes te maken. Op deze manier bijdragen aan elkaars leven geeft een geweldig 

gevoel, hoe verschillend onze achtergronden ook zijn. 

Het oprichten en ontwikkelen van de stichting verrijkt mij op allerlei vlakken. Het heeft me gemaakt 

tot de persoon die ik nu ben. Het leerde me dat we allemaal met elkaar verbonden zijn en elkaar nodig 

hebben om een zinvol leven te leiden. Ik leer net zo veel als oprichter, als onze studenten kunnen leren 

tijdens hun studie aan de universiteit. We dragen allemaal op verschillende manieren bij aan elkaars 

persoonlijke ontwikkeling. Daarin voel ik de gezamenlijke verantwoordelijkheid om hier een positieve 

bijdrage van te maken. Ik ben namelijk het meest gelukkig als we allemaal gedijen. Ik voel me het meest 

verzorgd als ik weet dat er ook goed voor anderen en onze planeet als geheel wordt gezorgd. Daarom is 

onderwijs zo belangrijk: het stelt ons in staat om bewuste, goed geïnformeerde beslissingen te maken die 

onszelf en het grotere goed ten goede komen. We worden samen, als één wereldwijde gemeenschap, 

geconfronteerd met wereldwijde ongelijkheid en klimaatverandering. Laten we deze uitdaging ook samen 

aangaan. 

Deze stichting is mijn manier om bij te dragen en is opgericht samen met mijn goede vriendin Mili 

Chana, tijdens mijn studies Culturele Antropologie en Internationale Ontwikkeling. Ik hoop veel jongeren een 

studiebeurs te kunnen bieden! 

 

2.5.5. Samenwerkingspartner Naomi 

Naomi Indah Sari 

Vrijwilliger sinds 2012, samenwerkingspartner sinds 2018 en Hoofd Studentenzaken sinds 2019 

naomi@heliconiascholarshipfoundation.org  

My name is Indah Sari, but most people call me Naomi. I met Mili in 2008 in our small church community. 

When Mili told me about the Heliconia Scholarship Foundation, I was glad to help. Starting in 2012, I only 

helped Mili occasionally, but now that the foundation is growing, I take on more responsibilities and have 

become the official cooperation partner since 2018 and fulltime employee in 2019. I very much appreciate 

what the foundation does for my people in Indonesia. Most charities only provide scholarships for primary 

and secondary education, so I’m happy that the Heliconia Scholarship Foundation is there to help the 

youngsters from shelters with their university education. I can't wait to see this foundation grow even more in 

the future and I hope to get donors in Indonesia too. I’m proud to be part of it!  

mailto:carli@heliconiascholarshipfoundation.org
mailto:naomi@heliconiascholarshipfoundation.org
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2.5.6. Samenwerkingspartner Mili 

Mili Chana 

Oprichter en samenwerkingspartner sinds 2009 

mili@heliconiascholarshipfoundation.org   

I’m very glad that I’ve had the opportunity to study at a university with the help of the Heliconia Scholarship 

Foundation. I wanted to do something back, so I became the cooperation partner in Indonesia, to help other 

young people with the ambition to study. I have the responsibility to select new candidates and supervise all 

students during their studies. As a graduated psychologist, I think this is a good way to apply everything that 

I’ve learned during my studies in practice. In this way I hope to be able to pass on the gift that I have 

received. 

mailto:mili@heliconiascholarshipfoundation.org
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3. Heliconia Scholarship 

De Heliconia Scholarship Stichting financiert vervolgopleidingen voor jongeren uit opvanghuizen in Jakarta, 

zodat zij kunnen studeren aan een Indonesische universiteit. Na een selectieprocedure worden de 

aangenomen studenten ingeschreven bij de universiteiten en studies van hun keuze. Het collegegeld wordt 

betaald door de stichting en waar nodig ontvangen de studenten toelages. Gedurende hun gehele 

studieperiode worden onze studenten intensief begeleid en ondersteund door ons team en de Heliconia 

Community (zie 1.4. Heliconia Community en 3.2. Begeleiding en Ondersteuning voor meer informatie). De 

studenten leveren elk semester voortgangsrapporten en hun cijferlijsten in, zodat wij hun studieproces 

kunnen volgen en waar nodig assisteren. 

 

3.1. Collegegeld en Toelages 

De Heliconia Scholarship bestaat onder andere uit het jaarlijkse collegegeld voor een studie aan een 

Indonesische universiteit. Een studie duurt doorgaans vier jaar. Indien nodig ontvangen studenten daarnaast 

toelages. Deze kunnen zij aanvragen na overleg met onze samenwerkingspartners. De toelage is bedoeld 

voor aanvullende studiekosten, zoals studieboeken, workshops of seminars, transportkosten en 

accommodatie en wordt toegekend wanneer een student zelf onvoldoende middelen heeft om hierin te 

voorzien. Zie 6.2. Heliconia Scholarship: uitgaven per student voor meer informatie.  

 

3.2. Begeleiding en Ondersteuning 

De Heliconia Scholarship omvat naast financiële ondersteuning ook intensieve persoonlijke begeleiding voor 

onze studenten, gedurende hun gehele studieperiode. Deze begeleiding houdt in dat onze 

samenwerkingspartners wekelijks contact onderhouden met de studenten, informeren naar hun welbevinden 

en bijhouden hoe hun studie vordert. Elk semester worden er evaluatiegesprekken gehouden, waarbij onze 

afgestudeerden tevens aanwezig zijn om hun kennis en vaardigheden met de studenten te delen. Deze 

persoonlijke begeleiding is van groot belang voor onze studenten, omdat het hen aanmoedigt het beste uit 

zichzelf te halen. Tevens wordt er door deze betrokkenheid een vertrouwensband opgebouwd, waardoor de 

studenten zich veilig voelen hun gevoelens met ons te delen, ook als er bijvoorbeeld tegenslagen zijn. 

Onze samenwerkingspartners zorgen ervoor dat examens, (afstudeer)presentaties, het behalen van 

goede cijfers, verjaardagen en andere bijzondere momenten worden benoemd en gevierd in de 

gezamenlijke chatgroep, zodat iedereen elkaar kan aanmoedigen en ondersteunen. Studenten ontvangen bij 

aanvang van de studie een warme welkomstbrochure van ons team en een Heliconia Welkomsttas, zodat zij 

zich meteen verbonden voelen met onze Heliconia Community. Onze operationeel manager in Nederland 

stuurt persoonlijke e-mails naar onze studenten met aanmoedigende feedback op de voortgangsrapporten 

die zij inleveren. Onze samenwerkingspartners zijn aanwezig bij afstudeerceremonies en geven kaartjes en 

kleine cadeautjes wanneer iemand mijlpalen heeft behaald. 

Deze persoonlijke ondersteuning en begeleiding zijn essentieel voor onze studenten, omdat het 

Indonesische studentenleven heel uitdagend kan zijn en een stuk zwaarder dan in bijvoorbeeld Nederland. 

Lessen worden vaak onverwacht uitgesteld tot een later tijdstip dezelfde dag omdat docenten nog niet 
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aanwezig zijn, waardoor dagen op de campus lang kunnen zijn. Dit bemoeilijkt het plannen van huiswerk, 

rust en andere activiteiten. De studiedruk is ook hoog, met weinig begeleiding van docenten of 

studentcoaches. Daarnaast wordt er van studenten vaak verwacht dat zij deelnemen aan extra curriculaire 

activiteiten, waardoor de druk verder toeneemt. Dan is er vervoer van en naar de campus in de drukke 

hoofdstad Jakarta. De studenten moeten zich verplaatsen in volle, hete treinen en bussen, die vaak 

vaststaan in lange files. Hierdoor kan het reizen vele uren in beslag nemen. Kortom, studeren vraagt veel 

van studenten en veel jongeren gaan liever direct werken na de middelbare school om inkomen te 

genereren voor zichzelf en hun families, in plaats van jarenlang te moeten investeren in een opleiding.5 Het 

is dus van groot belang dat onze medewerkers en afgestudeerden intensief en persoonlijk betrokken zijn bij 

onze studenten, om drop-outs te voorkomen en te zorgen dat iedereen zijn of haar studententijd goed 

doorkomt, ook als er tegenslagen zijn. 

 

3.3. Selectieprocedure 

Al onze werkwijzen zijn ontwikkeld in samenwerking met Mili Chana en Naomi Indah Sari, onze 

samenwerkingspartners in Indonesië. Tevens zijn onze afgestudeerden als mentors betrokken bij de selectie 

en begeleiding van nieuwe kandidaten en worden zij uitgenodigd hun ideeën en visies te delen, zodat wij 

onze werkwijze constant kunnen verbeteren.  

 

3.3.1. Doelgroep 

Kandidaten voor de Heliconia Scholarship worden door onze samenwerkingspartners geselecteerd uit 

opvanghuizen in Indonesië. Kinderen wonen in opvanghuizen wanneer hun ouders en andere familieleden 

overleden zijn of niet in staat om zelf voor de kinderen te zorgen, vaak vanwege financiële armoede. De 

opvanghuizen bieden onderdak en onderwijs tot aan de middelbare school. Na hun eindexamen moeten de 

jongeren terugkeren naar hun familie, trouwen of zelfstandig wonen en werken in slecht betaalde banen. 

Wanneer ze in aanmerking komen voor een Heliconia Scholarship, bieden de opvanghuizen vaak aan om 

onderdak te blijven faciliteren tot na het afstuderen. Op die manier dragen de opvanghuizen bij aan hun 

vervolgopleiding. Onze huidige studenten zijn geselecteerd uit Panti Asuhan Dorkas, Panti Asuhan Hati Suci, 

Panti Asuhan Pa van der Steur en Panti Asuhan Vincentius Putra, alle gelegen in Jakarta. De meeste van 

onze studenten wonen daar ook nog steeds. 

 

3.3.2. Stap 1 - motivatiebrief en interview 

Selectie van kandidaten gebeurt in overeenstemming met de jongeren, de besturen van de opvanghuizen, 

de eventuele ouders of andere familieleden van de kandidaten, de samenwerkingspartners, mentors en het 

team in Nederland. Kandidaten die in aanmerking willen komen voor de Heliconia Scholarship, sturen een 

motivatiebrief en hun middelbare schoolcijfers naar onze samenwerkingspartners Naomi en Mili. In hun 

motivatiebrief geven de kandidaten aan waarom ze willen studeren en welke studie en universiteit hun 

voorkeur heeft. Na meerdere interviews en overleg met alle betrokken partijen, wordt bepaald of de 

 

5 Kooper, Carli. 2013. ‘Scholarships for Higher Education and Wellbeing in Jakarta’. Master thesis 

Radboud Universiteit Nijmegen. 

https://heliconiascholarshipfoundation.org/wp-content/uploads/2020/01/Master-thesis-Scholarships-for-Higher-Education-and-Wellbeing-in-Jakarta.pdf
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kandidaat de Heliconia Scholarship krijgt toegewezen. 

 

3.3.3. Stap 2 - kosten bepaling en overeenkomst ondertekenen 

Wanneer de kandidaten zijn aangenomen voor de Heliconia Scholarship en toegelaten tot de universiteit, 

wordt vastgesteld of de student toelages ontvangt. Wanneer bijvoorbeeld een bijdrage voor studieboeken, 

seminars of accommodatie noodzakelijk is, kunnen studenten hiervoor een verzoek indienen, gedurende 

hun gehele studieperiode. Tevens ondertekenen studenten een overeenkomst. Hierin zijn de rechten (m.b.t. 

financiële ondersteuning vanuit de stichting) en plichten van de student opgenomen. Met het ondertekenen 

van de overeenkomst geeft de student aan de studie binnen de gebruikelijke termijn te volbrengen, de 

toelages (indien van toepassing) uitsluitend voor studiezaken aan te wenden en voortgangsrapporten op tijd 

in te leveren. 

 

3.3.4. Continuering 

Gedurende de gehele studieperiode houden de studenten de samenwerkingspartners en het team in 

Nederland op de hoogte van hun welzijn en studievoortgang. Ze doen dit door te chatten, te bellen en 

voortgangsrapporten te schrijven. Lees over hun persoonlijke ervaringen op de universiteit door te klikken op 

hun profielen op onze website! Aan het eind van elk semester leveren de studenten hun cijferlijst in. Op 

basis van de cijfers en voortgangsrapporten beoordelen de samenwerkingspartners en het bestuur de 

studievoortgang van de studenten en of de financiële ondersteuning wordt voortgezet. Uiteraard kunnen de 

studenten zelf ook altijd terecht bij de samenwerkingspartners en het bestuur voor advies en ondersteuning. 

Wanneer een student door omstandigheden problemen ondervindt tijdens de studie, kan hij of zij om extra 

ondersteuning vragen of om een uitzondering op de normaal geldende regels. 
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4. Fondsenwerving 

4.1. Donateurs  

Een donateur is een particulier die de Heliconia Scholarship Stichting voorziet van een financiële schenking, 

goederen en/of diensten, zodat de stichting haar doel kan verwezenlijken. Een donateur is geen lid van de 

stichting en kan eenmalig of structureel schenken aan de stichting. Eenmalige donateurs maken eenmalig 

een bedrag over op de rekening van de stichting, via bankoverschrijving, PayPal, creditcard of iDeal. 

Structurele donateurs doneren maandelijks, per kwartaal of jaarlijks een vast bedrag, wat door de Heliconia 

Scholarship Stichting automatisch wordt afgeschreven van hun rekening, of door de donateurs zelf wordt 

overgemaakt via periodieke overschrijving, PayPal of creditcard.    

 Vooral structurele donaties, waarbij maandelijks, per kwartaal of jaarlijks een vast bedrag wordt 

geschonken, zijn van groot belang voor onze stichting, omdat zij de duurzaamheid van onze missie 

waarborgen. Door het legaat van Mijnheer Koijmans in 2015 (zie Sponsors op onze website) heeft de 

Heliconia Scholarship Stichting momenteel voldoende middelen tot haar beschikking om ook in de 

aankomende jaren onze werkzaamheden te blijven continueren. Maar met de nieuwe website die we in 2020 

gelanceerd hebben, streven we ernaar nieuwe (structurele) donateurs te werven zodat we ervan verzekerd 

raken ook in de verdere toekomst studiebeurzen te kunnen blijven verstrekken. Onze nieuw ingevoerde 

online betaalmogelijkheden PayPal, iDeal en creditcard gaan in de aankomende jaren hopelijk bijdragen aan 

het aantrekken van nieuwe donateurs, zowel eenmalige als structurele. 

 

4.2. Sponsoren 

In onze eerste jaren bestond een groot deel van onze inkomsten uit bijdrages van sponsoren. Aankomende 

jaren wil de Heliconia Scholarship Stichting voornamelijk toewerken naar meer sponsoring vanuit bedrijven. 

De sponsoren kunnen één of meerdere studiejaren van onze studenten financieren. Bij het aanschrijven van 

bedrijven willen wij ons voornamelijk richten op bedrijven die gerelateerd zijn aan de studiekeuzes van de 

aankomende studenten. Indien een student bijvoorbeeld Accountancy gaat studeren, zullen wij ons voor 

donaties voornamelijk richten op accountancykantoren. Bedrijven kunnen hun maatschappelijke 

betrokkenheid tonen door het steunen van de Heliconia Scholarship Stichting. Zij krijgen als sponsor een 

eervolle vermelding op de website en worden genoemd bij acties en evenementen en op onze social media.  
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5. Promotie en Website 

5.1. Promotie 

De promotie van de Heliconia Scholarship Stichting gebeurt door het rondsturen van promotiebrieven en e-

mails aan individuen, bedrijven en organisaties. Daarnaast maken wij gebruik van social media als 

Instagram, Facebook en binnenkort ook YouTube, om mensen op de hoogte te stellen van ons werk. Tevens 

organiseert de stichting acties en evenementen. We gaan aankomende jaren ook onderzoeken of we 

externe partijen kunnen aantrekken voor het promoten van onze stichting. Alle informatie over eerdere 

activiteiten staat vermeld op de nieuwspagina van onze website. 

 

5.2. Website  

De website van de Heliconia Scholarship Stichting is de belangrijkste bron van informatie en promotie. Hier 

staat alle informatie over de stichting en zijn ons beleidsplan, statuten en financiële jaarverslagen te 

downloaden. De werkzaamheden van de stichting worden uitvoerig beschreven en onze voortgang 

weergegeven op de nieuwspagina, waar men zich ook kan aanmelden voor de halfjaarlijkse nieuwsbrief.  

In 2020 hebben we de website geheel vernieuwd. Onze naam werd gewijzigd naar ‘Heliconia 

Scholarship Foundation’, zodat wij een internationaal publiek kunnen aanschrijven. Het beleidsplan en de 

online teksten zijn allemaal herzien en vertaald naar het Engels en Indonesisch. De persoonlijke profielen 

van ons team en studenten zijn bijgewerkt en we hebben veel meer foto’s online geplaatst om zo een 

uitnodigend beeld te geven van onze Heliconia Community. Tevens hebben we de mogelijkheid toegevoegd 

tot online doneren met iDeal, creditcard en PayPal. We streven ernaar met onze nieuwe website meer 

bekendheid te verwerven en nieuwe donateurs te werven.  
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6. Financiën 

6.1. Inkomsten 

Het totale vermogen van de Heliconia Scholarship Stichting wordt in 2022 geschat op € 192.000,-. Het 

legaat wat Mijnheer Koijmans aan ons heeft nagelaten, is in 2016 op onze rekening gestort (zie Sponsors op 

onze website voor meer informatie). Dit bedrag is ruim toereikend om aan onze huidige financiële 

verplichtingen te voldoen, ook in de aankomende jaren. Tevens biedt het ons de mogelijkheid om in 2022 

nieuwe studenten aan te nemen en verdere toekomstplannen voor de stichting te ontwikkelen. In de 

aankomende jaren willen wij weer vaste donateurs gaan werven en sponsoren vinden, zodat wij ook weer 

structurele inkomsten hebben en daarmee onszelf ervan verzekeren ook in de verdere toekomst ons werk te 

kunnen blijven continueren.  

  

6.2. Heliconia Scholarship: uitgaven per student 

De Heliconia Scholarship is een studiebeurs die bestaat uit het jaarlijkse collegegeld en, indien nodig, extra 

toelages gedurende de gehele studieperiode. Daarnaast worden onze studenten tijdens hun gehele 

studieperiode intensief begeleid en ondersteund door ons team en de Heliconia Community (zie 1.4. 

Heliconia Community en 3.2. Begeleiding en Ondersteuning voor meer informatie). Een studie duurt 

doorgaans vier jaar. 

 

6.2.1. Collegegeld  

Het collegegeld voor één jaar studeren verschilt aanzienlijk per studie en universiteit. Publieke universiteiten 

hanteren lagere studiekosten en staan hoger in aanzien dan privé-universiteiten, maar zijn moeilijker 

toegankelijk vanwege hoge toelatingseisen en een beperkt aantal beschikbare plekken. Momenteel studeren 

al onze studenten aan privé-universiteiten. 

De hoogte van het collegegeld wordt bij privé-universiteiten gebaseerd op de cijfers van de 

middelbare school en een toelatingstest. Aan het begin van het eerste jaar wordt inschrijfgeld in rekening 

gebracht. Tevens wordt het lesgeld elk semester opnieuw berekend aan de hand van het aantal vakken dat 

de student volgt. Uiteraard streven we ernaar om onze studenten te laten studeren aan universiteiten waar 

de prijs en kwaliteit in verhouding zijn. Helaas kunnen studenten in Indonesië vaak niet zelf kiezen bij welke 

universiteit ze gaan studeren, en moeten zij zich aanmelden voor meerdere universiteiten tegelijkertijd en 

dan afwachten waar ze worden toegelaten. Het precieze collegegeld is daardoor moeilijk in te schatten. In 

6.2.4. Indicatie studiekosten hieronder geven we een indicatie van het gemiddelde collegegeld. De 

daadwerkelijke uitgaven per student staan vermeld in onze financiële jaarverslagen. 

Een overboeking voor studiekosten wordt aangevraagd via een 'transfer request' formulier. De 

stichting heeft een bankrekening in Indonesië van waaruit de studiekosten rechtstreeks worden overmaakt 

naar de universiteiten. Van alle transacties ontvangen wij de bonnen. De bankrekening in Indonesië is 

inzichtelijk voor onze beide samenwerkingspartners en ook voor ons team in Nederland. 
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6.2.2. Toelages 

Indien nodig ontvangen studenten toelages. Deze kunnen zij aanvragen na overleg met onze 

samenwerkingspartners. De toelage is bedoeld voor aanvullende studiekosten, zoals studieboeken, 

seminars en workshops, transportkosten en accommodatie, en wordt toegekend wanneer een student zelf 

onvoldoende middelen heeft om hierin te voorzien. Toelages worden overgemaakt van onze Indonesische 

bankrekening naar de persoonlijke bankrekeningen van de studenten. Studenten leveren bonnen in van hun 

extra uitgaves. In 6.2.4. Indicatie studiekosten geven we een schatting van een jaarlijkse toelage en in onze 

financiële jaarverslagen staat hoeveel wij exact per student aan toelages hebben uitgegeven. 

 

6.2.3. Selectie, Begeleiding en Administratie  

Naast de zorgvuldige selectieprocedure (zie 3.3. Selectieprocedure), omvat de Heliconia Scholarship ook 

intensieve ondersteuning en begeleiding voor onze studenten, gedurende hun gehele studieperiode (zie 3.2. 

Begeleiding en Ondersteuning voor meer informatie). Omdat we elk jaar meer studenten ondersteunen, 

werd samenwerkingspartner Naomi Indah Sari in 2019 onze eerste fulltime medewerker, na eerst vrijwilliger 

te zijn geweest sinds 2012. Tevens is oprichter en voormalig voorzitter Carli Kooper in 2021 onze 

operationeel manager geworden. Sindsdien ontvangt zij een vergoeding voor de parttime uren die zij werkt 

voor onze stichting, na eerst vrijwilliger te zijn geweest sinds 2009. Samenwerkingspartner Mili werkt 

parttime voor onze organisatie en ontvangt een vergoeding per uur. De kosten hiervoor worden in onze 

financiële jaarrapporten gerekend onder ‘Studentenselectie, -begeleiding en -administratie’. 

 

6.2.4. Indicatie studiekosten 

We streven ernaar zoveel mogelijk jongeren te helpen. Daarom vragen wij kandidaten zich in te schrijven 

voor universiteiten met een goede prijs-kwaliteitsverhouding. Toch komt het soms voor dat een kandidaat 

alleen wordt toegelaten tot een universiteit waar de prijs-kwaliteitsverhouding minder optimaal is. We kunnen 

instemmen met relatief hoge studiekosten, als het alternatief is dat een kandidaat helemaal niet kan 

studeren. De beslissing of we een studie financieren of niet, wordt altijd genomen in overleg met onze 

samenwerkingspartners en afgestudeerden, onze experts in het veld.   

 

Ter indicatie staan hieronder de kosten voor de studie Economie aan de privé-instelling Universitas 

Tarumanagara en de publieke universiteit Universitas Negeri Jakarta, een mogelijke jaarlijkse toelage en de 

gemiddelde selectie-, begeleidings- en administratiekosten, per studiejaar en voor de gehele studieperiode. 

 

 

Indicatie collegegeld, jaarlijkse toelage en begeleiding in het studiejaar 2019 – 2020 

 

Economie aan de privé-instelling Universitas Tarumanagara: 

 

• Één academisch jaar: €1.875,- (Rp. 14.500.000 per semester, Rp. 29.000.000 per jaar). 

• Inschrijvingskosten (eenmalig): €1.614,- (Rp. 25.000.000). 
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• Jaarlijkse toelages: €50,-. 

• Selectie, begeleiding & administratie: €750,-. 

• Volledige vierjarige studie (collegegeld, inschrijfgeld, jaarlijkse toelages en begeleiding & 

administratie): €12.314,-. 

 

Economie aan de publieke instelling Universitas Negeri Jakarta: 

 

• Één academisch jaar: €830,- (Rp. 6.400.00 per semester, Rp. 12.800.000 per jaar). 

• Jaarlijkse toelages: €50,-. 

• Selectie, begeleiding & administratie: €750,-.  

• Volledige vierjarige studie (collegegeld, jaarlijkse toelages en begeleiding & administratie): 

€6.520,-. 

 

 

 

6.3. Overige kosten 

De Heliconia Scholarship Stichting zorgt dat zoveel mogelijk inkomsten direct ten bate komen van de 

studenten. Het bestuur in Nederland werkt dan ook op vrijwillige basis en ontvangt geen salaris. We hebben 

een parttime medewerker in Nederland en een vaste medewerker in Indonesië. Alle gewerkte uren voor de 

stichting worden geregistreerd en door elkaar gemonitord. Zie 2.3. Beloningsbeleid voor meer informatie. 

Alle overige kosten in Nederland en Indonesië zijn beperkt en bestaan voornamelijk uit website 

hosting en onderhoud, bankkosten en transportkosten van onze samenwerkingspartners voor bezoeken aan 

de opvanghuizen, universiteiten en studenten. Transparantie en openheid zijn essentieel bij het creëren van 

een rechtvaardige wereld, waarin alle financiën eerlijk worden besteed. Daarom doen wij uitgebreid verslag 

van al onze inkomsten en uitgaves in onze financiële jaarverslagen, die zijn in te zien op onze website. 

 

6.4. Financiële transparantie 

Transparantie en openheid zijn essentieel bij het creëren van een rechtvaardige wereld, waarin alle financiën 

eerlijk worden besteed. Daarom doen wij uitgebreid verslag van al onze inkomsten en uitgaves in onze 

financiële jaarverslagen, die wij online publiceren. Ook ons beleidsplan en statuten zijn beschikbaar op onze 

website. We dragen onze huidige naam sinds 2019 en hebben financiële verslagen sindsdien ook 

beschikbaar in het Engels. Verslagen van voor die tijd zijn alleen beschikbaar in het Nederlands. 

Binnen onze organisatie wordt financiële transparantie gewaarborgd doordat bestuursleden en 

medewerkers onze bankrekeningen in zowel Nederland als Indonesië kunnen raadplegen. Alle uitgaven 

worden gerapporteerd en aangeleverd met betalingsbewijs. We ontvangen maandelijks een 

transactieoverzicht uit Indonesië en sturen ook het jaarlijkse transactieoverzicht van onze Nederlandse 

bankrekening naar onze samenwerkingspartners.  
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7. Contactinformatie 

Heliconia Scholarship Stichting 

Marnixstraat 309C 

1016 TB Amsterdam 

Nederland 

 

+31 (0) 6 53 33 42 33 / +62 (0) 8 788 45 62 614 

info@heliconiascholarshipfoundation.org  

www.heliconiascholarshipstichting.org  

 

      Heliconia Scholarship Foundation 

     @heliconiascholarshipfoundation 

 

www.paypal.me/heliconiascholarship 

www.donorbox.org/heliconiascholarship   

 

Heliconia Scholarship Stichting 

IBAN: NL 76 INGB 0005 1219 01 

BIC/Swift code: INGBNL2A 

 

Kamer van Koophandel: 34331390 

RSIN nummer: 8205.61.393 

 

Bankgegevens in Indonesië: 

Indah Sari (Head of Student Affairs) 

Bank Negara Indonesia (BNI) 

0901571119 

BIC/Swift code: BNINIDJA 
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Namens alle medewerkers, studenten en afgestudeerden van de 

Heliconia Scholarship Stichting, 

 

HARTELIJK DANK  

voor het lezen van ons beleidsplan! 

 

 

 

Doneer of deel ons verhaal en steun onze missie! 

 

Voor vragen, opmerkingen of suggesties neem contact met ons op. 

 

www.HeliconiaScholarshipStichting.org 

               info@heliconiascholarshipfoundation.org 

 


