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Beleidsplan Stichting Sulalam  
 
1 December 2020 tot en met 31 November 2025 

 
Inleiding 
De stichting Sulalam is opgericht naar aanleiding van de uitzending van Peter en Anne-Marie 
Dekker naar het Indonesische eiland Sulawesi door Cama-Zending. 
Hun belangrijkste taak is bruggen slaan tussen de Christenen in Makassar en de overwegend 
moslimbevolking in het gebied ten zuiden van de stad Makassar. 
Zij doen dit door hulpprogramma’s uit te voeren en ondernemingen op te zetten die een 
toegevoegde waarde bieden voor de bewoners in dit gebied. 
Alle activiteiten worden uitgevoerd samen met studenten van STFT Jaffray in Makassar. 
 
Termijn 
Dit beleidsplan wordt opgesteld voor de komende vijf jaar en in het laatste jaar van deze 
periode herzien en eventueel aangepast. 
Dit beleidsplan is geldig voor de periode van 1 December 2020 tot en met November 2025. 
 
Missie, visie  
 
Visie: 

Stichting Sulalam vindt dat iedereen in Zuid-Sulawesi voldoende te eten en te drinken 
verdiend, maar vooral ook een betere toekomst.  
Ongeacht ras, afkomst, geloof, of status.  
Zij richt zich op de bevolking in het gebied ten zuiden van de stad Makassar. 
 
Missie: 

Stichting Sulalam wil bruggen bouwen tussen Moslims en Christenen om de 
leefomstandigheden in het zuiden van Sulawesi te verbeteren. Zij doet dit door samen met 
studenten programma’s te ontwikkelen die de bevolking meer kansen en betere 
leefomstandigheden bieden.  
 
Doelstelling 
Stichting Sulalam heeft als doel de relaties tussen Moslims en Christenen in het gebied ten 
zuiden van de stad Makassar te versterken. Dit hoopt Stichting Sulalam te bereiken door het 
gezamenlijk uitvoeren van programma’s die de leefomstandigheden verbeteren in dit 
gebied.  
 
Strategie 
Stichting Sulalam doet de uitvoering van haar taken samen met Yayasan Sulalam, deze is 
gevestigd te Makassar in Indonesië. Het bestuur van deze stichting bestaat uit een aantal 
docenten van STF Jaffray Makassar en daarnaast enkele andere Indonesiërs. Door het 
inzetten van studenten samen met een aantal dorpsbewoners wil Yayasan Sulalam meer 
respect en acceptatie voor andersdenkenden bewerkstelligen.  
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De studenten en dorpsbewoners werken nauw samen om de leefomstandigheden van de 
plaatselijke bevolking te verbeteren. Studenten doen dit op vrijwillige basis, de stichting 
zorgt voor ondersteuning van de dorpsbewoners. Om een ander te kunnen organiseren 
wordt er gewerkt vanuit een zelfstandige ruimte gevestigd in het dorp Mangara Bombang. 
Er wordt naast het uitvoeren van hulpverleningsprojecten ook activiteit voor kinderen 
georganiseerd.  
 
Huidige situatie 
Het doelgebied is een gebied wat sterk is achtergebleven in ontwikkeling. Er is nauwelijks 
industrie of toerisme. De voornaamste bron van inkomsten is de landbouw en de visvangst. 
Er is veel werkeloosheid en een groot gedeelte van de bevolking leeft onder de door de 
United Nations opgestelde armoedegrens. 
Een van de grootste belemmeringen in dit gebied is het niet accepteren van een ander 
geloof door de overheid en de leiders van de Islam. Dit zorgt ervoor dat anders-gelovende 
bevolking in met name de stad Makassar bang zijn en niet in dit gebied willen investeren.  
De overheid in Jakarta probeert dit gebied te ondersteunen door de lokale overheid te 
supporten. Helaas is er een grote mate van corruptie en het gevolg is dat het gebied moet 
worden gezien als een van de armste gebieden in Indonesië. Het gebied omvat ongeveer 
12.000 km2 en het is slechts op 2 manieren goed bereikbaar.  
Via de zuidkant van Makassar, of via de oostkant van de bergen van Malino.  
 
Activiteiten van de organisatie 
Peter en Anne-Marie zijn intussen meer dan 2,5 jaar actief in dit gebied en zijn erin geslaagd 
samen met Yayasan Sulalam diverse programma’s op te zetten: 
 
*Er is een kokosoliefabriekje opgezet met alleen maar lokale werknemers. 
*Er is een mini-kliniek gebouwd waar mensen terecht kunnen voor eenvoudige 
gezondheidsproblemen. 
*Studenten van STF Jaffray geven les op een basisschool en een middelbare school in het 
kader van een praktijkstage. 
*Er is een voedselprogramma gestart voor de allerarmste groepen van de bevolking. 
*Er wordt voorlichting over gezondheidszorg gegeven aan de zwakste doelgroepen zoals 
zwangere, ouderen en kinderen. 
*Studenten van STF Jaffray organiseren kinderdagen met spelletjes, muziek en sport. 
 
Organisatie 
Stichting Sulalam wil een ANBI-status verkrijgen zodat het aantrekkelijker wordt om 
donaties, giften of subsidies te verkrijgen in Nederland.  
De stichting Sulalam werkt nauw samen met de Indonesische tak van Stichting Sulalam 
(Yayasan Sulalam). 
Nederland is het land waar de funding wordt gezocht om deze missie mogelijk te maken. 
Het plan is ontwikkeld om in Indonesië een zelfstandige bedrijfsruimte te laten bouwen van 
waaruit alle activiteiten worden gecoördineerd. 
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Bestuur 
Het bestuur bestaat in Nederland uit 3 personen, te weten: 
Voorzitter: is verantwoordelijk voor de goede leiding en stuurt de overige bestuursleden 
aan. Verder is hij degene die de contacten legt. De voorzitter is werkzaam en woonachtig in 
het werkgebied en doet zijn werkzaamheden onbezoldigd. 
 
Secretaris: is verantwoordelijk voor de in en uitgaande post, communicatie in Nederland 
met sponsors, donateurs en gevers. Onderhoud de website en is degenen voor de contacten 
met onder andere de pers en andere nieuwsbronnen. 
 
Penningmeester: is verantwoordelijk voor de financiële gang van zaken binnen de stichting. 
Zorgt voor een adequate boekhouding, overschrijvingen naar Indonesië en het doen van de 
juiste belastingaangiftes. 
 
Werknemers 
Alle activiteiten binnen de stichting Sulalam zullen worden uitgevoerd door vrijwilligers. Er 
zal geen salaris worden betaald voor verrichte activiteiten. Uiteraard worden gemaakte 
onkosten en reisgelden vergoed voor bestuursleden of vrijwilligers.  
Een en ander is na goedkeuring van het bestuur en er zal moeten voldoen aan de geldende 
ANBI-regelgeving.  
 
Financiën 
Stichting Sulalam beheert de haar toevertrouwde subsidies, donaties en giften zorgvuldig op 
de door haar beschikbare Nederlandse bankrekening. Het overmaken van gelden naar 
Indonesië gebeurt zo efficiënt en voordelig mogelijk. Het stichtingsbestuur zal daarom 
zoeken naar de beste mogelijkheden. Alle transfers naar Indonesië moeten door minimaal 
twee bestuursleden worden geaccordeerd. Yayasan Sulalam zal jaarlijks een verantwoording 
aflegging over de besteding van de haar toevertrouwde gelden. 
 
De stichting verwerft haar inkomsten door goede communicatie binnen de Nederlandse 
samenleving. Verder zal de stichting nauw samenwerken met Ed Grootveld uit Sliedrecht die 
jaarlijks de Vierdaagse Nijmegen loopt, speciaal voor het werk in Zuid-Sulawesi. 
 
De stichting is verantwoordelijk voor een goede administratie van alle ontvangen 
inkomsten. Alle inkomsten zullen binnen 1 (één) kalenderjaar na bijschrijving op haar 
bankrekening worden besteed aan het doel in Zuid-Sulawesi. 
 
Het toevertrouwde vermogen van de stichting mag maximaal 10.000 (tienduizend) euro 
bedragen. Mocht het saldo daarboven komen dan zal daar een passende bestemming voor 
gezocht worden binnen 1 (één) kalenderjaar. 
 
 
 


