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Vindt u het ook belangrijk dat gezondheidszorg wereldwijd voor iedereen toegankelijk is? 
Lees dan snel verder. 
Deze nieuwsbrief is volledig gewijd aan ons nieuw project: een polikliniek in Garahan. 
We vertellen u graag waarom wij dit project belangrijk vinden, hoe wij dit willen realiseren 
en hoe u ons kunt helpen. 
 
 
Waarom een polikliniek in Garahan? 
Garahan en de omliggende dorpen liggen in een bergachtig gebied in Oost-Java. Oost-Java 
behoort tot de armste regio’s van Indonesië, het ontbreekt de lokale overheid daar aan de 
middelen om op eigen benen een basisvoorziening als deze op te zetten Het dichtstbijzijnde 
ziekenhuis ligt in Jember en er ligt een kleine privékliniek in Kalibaru. Hoewel de afstand naar 
beiden ongeveer 30 kilometer is, zijn deze allebei door het bergachtige gebied 1 uur reizen 
verwijderd. De inwoners van Garahan zijn hierdoor verstoken van direct toegankelijke 24 uurs 
gezondheidszorg. Inwoners van Garahan hebben nauwelijks eigen vervoer, een aantal beschikt 
over een brommer, maar weinigen hebben een auto. Voor kwetsbare doelgroepen als jonge 
kinderen, gehandicapten en ouderen is het daardoor bijna niet mogelijk om goede medische zorg 
te krijgen. 
Het is ook de bedoeling dat er besnijdenissen bij jongens worden uitgevoerd door een arts. Nu 
gebeurt dit nog vaak thuis door een niet bevoegde persoon onder niet hygiënische 
omstandigheden met alle gezondheidsrisico’s van dien. 
Bijkomend voordeel is dat voor de gehandicapte kinderen die in Surabaya geopereerd worden, de 
nazorg volledig ter plekke uitgevoerd kan worden zodat de geopereerde kinderen en hun ouders 
niet iedere keer de lange reis (van minimaal 6 uur enkele reis) naar Surabaya hoeven te maken. 
 

 
     De polikliniek in Garahan           Nazorg voor een van de geopereerde kinderen 



 
De stand van zaken tot en met 2015 
In eerdere nieuwbrieven hebben we al geschreven over de polikliniek in Garahan. Een korte  
samenvatting van de resultaten tot en met vorig jaar: 
- de grond en gebouwen zijn eigendom van onze Indonesische zusterorganisatie Semangat Mulia. 
- aan het gebouw is groot onderhoud gepleegd en het is nu weer helemaal in orde. Dit is betaald 
door Stichting Stille Sterke Kracht waar we nauw mee samen werken. 
- Puspa is er gestart met haar dokterspraktijk. 
 
Wat moet er nog gebeuren? 
Om de polikliniek operationeel te maken, moet aan een aantal formele eisen worden voldaan, 
zoals die door de Indonesische overheid zijn vastgesteld. Een polikliniek in Indonesië biedt nl. ook 
de mogelijkheden voor kortdurende verpleging en verzorging.  
Aan een aantal van deze eisen is al voldaan: 
- er is een huisartsenpraktijk aanwezig 
- er is een 24 uurs personele bezetting 
- er zijn ziekenzalen voor kortdurende verpleging en verzorging aanwezig 
- er zijn slaapkamers aanwezig die gebruikt kunnen worden door het personeel i.v.m. de 24 uurs 
bereikbaarheid. 
Er ontbreken echter nog een aantal voorwaardelijke voorzieningen. Concreet moeten de volgende 
onderdelen worden gerealiseerd om de polikliniek operationeel te krijgen: 
-de kliniek moet over alle voorgeschreven vergunningen beschikken  
-de kliniek dient over een apotheek te beschikken die voldoet aan overheidseisen 
-de kliniek dient over een laboratorium te beschikken dat voldoet aan overheidseisen 
-de kliniek moet beschikken over basis medische apparatuur zoals voorgeschreven door de 
overheid 
-er moet een ambulance zijn 
Verder is het wenselijk dat de kliniek een ruimte heeft die dienst kan doen als mortuarium. 
 
Hoe willen we dit realiseren? 
We zijn begin dit jaar met een nieuw project gestart om de polikliniek ook echt in werking te krijgen. 
Hierover is veel overleg geweest tussen stichting Semangat Mulia (mevrouw Harnik) en ons via 
mail en telefonisch. Namens Semangat heeft Rudi Peeters, een kennis van ons, in januari al ter 
plekke vooronderzoek gedaan en Herm en Lea Pennings zijn in maart nog in Kalibaru geweest om 
“de puntjes op de i” te zetten. 
 

 
 In gesprek met mevrouw Harnik tijdens het bezoek in maart                     Informeren naar de kosten van een  ambulance 
  

Na een aantal aanpassingen zijn wij akkoord gegaan met de door Semangat Mulia opgestelde 
begroting.  
Uit die begroting komt een benodigd bedrag van 59.500 Euro. Dat is een hele uitdaging om dit 
bedrag bij elkaar te krijgen! We hebben vermogensfondsen aangeschreven om ons hierbij te 
helpen, maar willen daar zelf ook een essentiële bijdrage aan leveren. 
De opbrengst van de Pasar Semangat van Herm en Lea Pennings gaat dit jaar volledig naar dit 
project en ook de opbrengst van de goed doelen collecte in Maasbree is voor dit project bestemd. 
Maar dan nog is er meer geld nodig. 



 
Hoe kunt u helpen? 
U kunt ons op meerdere manieren helpen: 
- Natuurlijk is een gift van u voor dit project van harte welkom. U kunt dit 
overmaken op rekening NL62 RBRB 0983 8639 03 t.n.v. Stichting Semangat, 
Maasbree. Wilt dan in de omschrijving vermelden: polikliniek. 
- doet u mee aan een hardloopwedstrijd of een wandel vierdaagse? Maak er 
een sponsorloop van en doneer de opbrengst aan ons project. 
- Vertel over dit project aan familie, vrienden, collega’s, sportvrienden enz. 
Misschien willen zij ook een steentje bijdragen 
- Of organiseer samen een activiteit waarvan de opbrengst aan dit project wordt geschonken. 
- zijn er bij u in de buurt lokale organisaties (bv een kringloopwinkel, vlooienmarkt etc.) die een 
deel van hun opbrengst aan een goed doel schenken, vraag dan namens ons een bijdrage aan. 
Wij helpen u graag daar bij. 
- Hebt u nog tips voor ons waar wij een aanvraag voor een financiële ondersteuning kunnen 
indienen? Wij horen het graag. 
 
Meer informatie? 
Wilt u graag het volledige projectplan ontvangen of wilt u meer informatie? Neem dan contact met 
ons op. Dit kan via de mail of telefonisch contact op te nemen met Herm Pennings (06 29320512).  
 
 
Nb. Volgende maand ontvangt u een nieuwsbrief over onze andere projecten. 


