Lieve mensen,
Hierbij stuur ik u een begeleidend schrijven bij het Jaarverslag 2015.
Hoe spijtig het ook is voor de bergdorpbewoners in Flores en ook voor
Stichting CharMain, toch hebben we unaniem besloten als bestuur om tot
ontbinding en opheffing van de Stichting CharMain over te moeten gaan.
Alle redenen staan in het Jaarverslag beschreven.
Om tot een goed geregelde afronding te komen van de baten, hebben we ons
vertrouwen in de Wilde Ganzen uitgesproken, en dragen die baten/gelden aan
hun over. Zij zullen ons verder helpen en daarmee zorgen voor het afronden van
een lokaal- en regionaal waterproject op Flores.
Zonder tegenbericht gaan we ervan uit dat u hiermee akkoord gaat met uw
gegeven donatie. We verzekeren u dat het geld bij de Wilde Ganzen goed
besteed wordt aan boven genoemd waterprojecten.
Met vriendelijke groeten en met veel dank voor al uw vertrouwen,

Sjenny Kamperman
voorzitter Stichting CharMain

JAARVERSLAG 2015

Een jaar van onmacht en teleurstellingen veroorzaakt door:
1.
Opnieuw ziekenhuisopnames en herstelperiodes van mijn echtgenoot.
Hierdoor was ik en mijn bestuur niet in staat acties voor fundraising in gang te
zetten en evenementen te organiseren.
2.
Daarbij de onverwachte berichtgeving uit de haven van Surabaya in Indonesië,
dat namelijk de container met waterboring materialen, vanwege diverse oorzaken
ongevraagd is geveild. Dat was een harde klap, het noodlot was compleet.
Vol ongeloof hebben we het proces in gang gezet om te achterhalen, over het
Wat, Hoe,Waar,Wanneer en Waardoor van deze gang van zaken.
Er was veel intensieve communicatie op diverse vlakken en niveaus;
3.

*Met de Nederlandse Ambassade in Jakarta.
*De INA= Indonesische Nederlandse Asscosciation, jurisdisch adviseur,bleek
achteraf n.v.t. op charitatief gebied.
*Tussenpersoon uit Flores in Jakarta woonachtig.
*Manager van de Fin Logistic
*douane in Surabaja.
Veel heel veel tijd energie verzet om de gang van zaken helder te krijgen.

4.

Uiteindelijk is de Internationale Verzekering Maatschappij Cunningham
Lindsay Marine op Maritiem gebied ingeschakeld om alle investeringsgelden
voor de container met waterboring materialen terug te vorderen. Daarbij de wil
om dit langlopend incident te gaan publiceren in Jakarta Post en Surabaya Post
en Bali Post, uiteindelijk zijn de gelden tegen het verzekerd bedrag uitbetaald.
Het geld is aan de sponsor geretourneerd.

Hoe teleurstellend voor de bergdorp bewoners en voor ons allen!
U begrijpt dat bij deze opsomming van oorzakelijke factoren, het bestuur
unaniem besloten heeft tot ontbinding en opheffing van Stichting CharMain.
Hoe spijtig ook, toch willen we een goed einde beogen. Daarom zijn we in gesprek
gegaan met een bekend landelijk gedegen betrouwbare Stichting de
Wilde Ganzen. Zij zijn bereid het lokale waterproject van de nog 3 te bouwen
watertanks met sanitairhuisjes die budgettair nog gepland staan over te nemen, te
monitoren en af te ronden.

Hierbij verwijs ik u naar de bijlage, de brief, waarin vermeld staat:
zonder tegenbericht dragen we de rest van de baten/gelden in groot
vertrouwen over aan de Wilde Ganzen. Onder voorwaarde, dat het geld goed besteed
wordt voor een regionaal waterproject op het eiland Flores.
Een hoopvol uitzicht dat er weer gezinnen van water en sanitatie kunnen worden
voorzien.
Door onvoorziene omstandigheden kan de stichting pas in 2017 opgeheven en
ontbonden worden. Zonder ontvangen tegenberichten zijn alle gemaakte afspraken
met Wilde Ganzen j.l. Juni reeds toegezegd
Conclusie:
Ondanks alles heeft Stichting CharMain samen met u allen in 15 jaar eind
december 2016 een totaal eindresultaat bereikt van:
71 watertanks ( plus de nog 3 te bouwen door de Wilde Ganzen) is
74 watertank en sanitairhuisjes.
4 Grote Watertorens voor publieke gebouwen, healing center, polikliniek, grote
highschool en gemeente district kantoor.(gebruik voor duizenden mensen).

Dankzij u allen zijn vele bergdorpbewoners van water en sanitatie en hygiëne van
een duurzaam leven voorzien. Getuige van ontwikkelingen en mogelijkheden.
Een prachtig resultaat!
Hierbij dankt Stichting CharMain samen met de bergdorpbewoners van Flores
u allen hartelijk voor de vele inzet, financiële steun en uw gestelde vertrouwen.
namens het bestuur,
Het gaat u allen goed, op zijn Florians:”May God Bless you””
Sjenny Kamperman
voorzitter Stichting CharMain
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