
De stichting Johanna  creëert hulpprojecten voor kansarme kinderen op Bali.  

Op dit moment ondersteunen wij materieel en financieel meer dan 10 kinderen/jongeren 

zodat zij een opleiding kunnen volgen en toekomst kunnen opbouwen in hun eigen land. 

De stichting Johanna  gaat op Bali een leer-werkbedrijf op starten, waar de jongeren in een 

veilige omgeving een inkomen verkrijgen, waarmee ze in hun eigen levensonderhoud kunnen 

voorzien.  Ook krijgen de jongeren de mogelijkheid om zich verder te ontplooien in  

het leer-/werkbedrijf. 

 

Met de overige resultaten van het leer-werkbedrijf worden weer nieuwe projecten  

op gestart, zodat de duurzaamheid van de stichting wordt gegarandeerd.  

 

In Hoensbroek heeft de stichting Johanna  een klein museum geopend, waar  

men meer te weten kan komen over de Balinese cultuur. Er zijn diverse artikelen te koop zoals  

etui’s, shawls, tassen, oorringen, armbanden, sleutelhangers en halskettingen.  

 

De opbrengst van deze verkopen komen geheel ten goede van onze projecten op Bali. 

 

 

Volg ons via www.facebook.com/StichtingJohanna 

Website: StichtingJohanna.nl 

E-mail: info@StichtingJohanna.nl 

Telefoon: 045-521 51 19 

IBAN  NL02 INGB 000 599 28 38 

Postadres:           Marconistraat 2 

                     6431CG  Hoensbroek 

Contactpersoon:               Ben Suzenaar 

8500 66 463 
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Stichting Johanna  kan u ondersteunen bij uw schoolprojecten over  

ontwikkelingshulp en duurzaam samenleven. 

U kunt ons museum bezoeken als excursie of ons uitnodigen voor een lezing.  

 

Verder kunnen wij tijdens een sportdag of ander evenement op school zorgen voor heerlijke 

snacks, zoals saté, gebakken bananen of andere balinese snacks. 

 

Ook kleden wij graag uw evenement aan door u te bezoeken met een stand met Balinese artikelen. 

 

In Hoensbroek heeft stichting Johanna  een klein museum waar  

je meer te weten kunt komen over de Balinese cultuur. Ook kun je er diverse artikelen kopen. 

Je kunt er o.a. etui’s, shawls, tassen, oorringen, armbanden, sleutelhangers en halskettingen 

kopen.  

 

De opbrengst van deze verkopen komen geheel ten goede van onze hulpprojecten op Bali, waar-

mee wij kansarme kinderen/jongeren materieel en financieel ondersteunen, zodat ze hun studie 

kunnen voltooien en zodoende een hoopvolle toekomst kunnen opbouwen. 

 

Volg ons via www.Facebook.com/stichtingjohanna/ 


