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Beste nieuwsbrieflezer,  
 
Helpt u mee? 
In de nieuwsbrief van september hebben we u al verteld dat we druk bezig zijn geweest met het 
schrijven van een 3-tal projectvoorstellen. In deze nieuwsbrief vertellen we uitgebreider over deze 
projectvoorstellen.  . 
Voor de hierna genoemde projecten hebben we bij diverse fondsen aanvragen ingediend voor een 
financiele bijdrage. Per onderdeel wordt er ook een eigen bijdrage van Semangat verwacht. Om dat te 
realiseren hebben we uw hulp dringend nodig. Alle bijdragen, klein of groot zijn welkom! 
 
Kliniek in Garahan 
Zoals u in eerdere nieuwsbrieven heeft gelezen, is er in de periode 2016-2018 een kliniek ingericht die 
aan alle, toenmalige eisen voldeed. 
Eind 2021 zijn er door de overheid en BPJS (Indonesische zorgverzekering) op meerdere onderdelen 
aanvullende eisen gesteld als gevolg van de pandemie. 
Door de coronaperiode heeft de kliniek geen reserves op kunnen bouwen. Alle inkomsten zijn besteed 
aan salarissen van personeel (45 medewerkers) en onderhoud van het pand. Hierdoor ontbreken de 
financiële middelen voor het uitvoeren van deze noodzakelijke aanpassingen. 
 
Tijdens hun bezoek, hebben Herm en Lea uitvoerig besproken wat  er nodig is voor het voortbestaan 
van de kliniek en op basis van deze gesprekken is er door onze lokale partner Yayasan Semangat 
Mulia een projectaanvraag bij Semangat ingediend. 
Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in 2 projectaanvragen: 
 
1. Project Bouw en inrichting isolatiekamers  
Sinds 2021 zijn er vanuit de overheid aanvullende eisen gesteld aan verpleging van patiënten met 
zeer besmettelijke ziektes (bijvoorbeeld longtuberculose, buiktyfus, paratyfus, difterie en Covid). Deze 
mogen niet meer in op de afdeling met reguliere verpleegkamers worden verzorgd, maar moeten in 
een afgescheiden afdeling worden verzorgd die uitsluitend hiervoor dient. 
 

 
 
Het gedeeltelijk aanwezige gebouw dat als basis dient                                  Indeling gebouw met de isolatiekamers 

 
 



Het project bestaat uit 3 onderdelen: 
- De bouw van de kamers met als basis een gedeeltelijk bestaande gebouw 
- Overdekte corridor voor verplaatsing van patiënten vanuit het  hoofdgebouw naar de isolatiekamers 
- Inrichting van de isolatiekamers 
De totale kosten voor dit project bedragen 63.500 Euro. 
Het volledige projectvoorstel kunt u lezen door op de volgende link te klikken: 
https://semangat.nl/wp-content/uploads/2022/09/projectaanvraag-isolatiekamers.pdf 

 
2. Project Noodzakelijke aanpassingen kliniek  
Eind 2021 zijn er vanuit de overheid aanvullende eisen gesteld op een aantal  onderdelen: 
Er moet meer aandacht komen voor moeder en kind zorg en het besmettingsgevaar bij pandemieën 
moet geminimaliseerd worden. 
Ook de BPJS stelt nieuwe eisen aan de aanwezigheid van apparatuur in de kliniek. BPJS-
verzekerden kunnen zich als patiënt in laten schrijven bij de kliniek en deze ontvangt hiervoor, naast 
de eventuele behandelkosten, een vaste vergoeding per maand. 
Het gevolg van de nieuwe eisen is dat er noodzakelijke apparatuur gekocht moet worden en dat er 
een kleine aanpassing aan de inrichting van het gebouw  plaats moet vinden om aan voorgenoemde 
aanvullende eisen te voldoen. Hiervoor zijn 6 projectonderdelen benoemd: 
1. Uitbreiding apparatuur voor moeder en kind zorg  
2. Aanpassingen aan de inrichting van het gebouw  
3. Aanpassing t.b.v. huisartspraktijk en 1e hulp en uitbreiding apparatuur  
4. Uitbreiding apparatuur tandarts  
5. Uitbreiding apparatuur laboratorium  
6.  Verbetering technische installatie 
Dit kosten voor deze aanpassingen zijn in totaal 25.675 Euro 
Het volledige projectvoorstel kunt u lezen door op de volgende link te klikken: 
https://semangat.nl/wp-content/uploads/2022/09/projectaanvraag-noodzakelijke-aanpassingen-
kliniek.pdf 
 

 
Voor moeder en kindzorg is o.a. een beademingsballon en een verwarmd bedje een vereiste 
 
 

 
Gordijnen moeten vervangen worden door plastic gordijnen        ECG apparatuur is een nieuwe eis 
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Gehandicaptenzorg 
Inwoners van Kalibaru en omgeving  hebben nauwelijks eigen vervoer, een aantal beschikt over een 
brommer, bijna niemand heeft een auto. Voor kwetsbare doelgroepen zoals gehandicapten is het bij 
gebrek aan vervoersmogelijkheden vaak niet mogelijk om goede medische zorg te krijgen. 
Yayasan Semangat Mulia, onze Indonesische partnerstichting, beschikt over een Mitsubishi-bus die 
gebruikt wordt voor thuisbezoeken aan gehandicapten (vooral kinderen), vervoer van thuis naar de 
kliniek en terug  en om kinderen naar het ziekenhuis in Surabaya te brengen voor een noodzakelijke 
operatie die niet in de directe omgeving uitgevoerd kan worden zoals een ernstige schizis, 
klompvoetjes en meningocele (vaak in het gezicht of hals). De reis naar Surabaya duurt minimaal 6 
uur enkele reis. 
Het is noodzakelijk dat er een nieuw vervoersmiddel komt. De huidige bus is 15 jaar oud en toont 
steeds meer gebreken. Onderhoud wordt daardoor steeds duurder en er komen steeds meer 
reparaties bij. Door de ouderdom is ook het zitcomfort sterk afgenomen. Daarbij is de belasting van 
een bus hoger dan van een personenauto.  
 
Project Aankoop auto t.bv. Gehandicaptenzorg 
Herm en Lea hebben tijdens hun bezoek  uitvoerig met mevrouw Harnik (lokale contactpersoon) en 
andere bestuursleden van Yayasan Semangat Mulia gesproken en we zijn tot de conclusie gekomen 
dat het, ook financieel gezien, beter is om een nieuwe auto aan te schaffen en dan te kiezen voor een 
personenauto om de volgende redenen: 
- De kosten van onderhoud worden steeds hoger en staan niet meer in relatie tot de waarde van de 
bus. De huidige bus is groter dan noodzakelijk.  
- De kosten van belasting en verzekering zijn hoger dan  die van een personenauto. 
- Het zitcomfort in een personenauto is hoger, dat is voor ouders en kinderen tijdens de lange reis 
naar Surabaya een hele verbetering. 
De kosten voor een nieuwe personenauto (Suzuki APV)  zijn ongeveer 15.000 Euro.    
Het volledige projectvoorstel kunt u lezen door op de volgende link te klikken: 
https://semangat.nl/wp-content/uploads/2022/09/proposal-auto-gehandicapte-kinderen.pdf 
 

 
We willen de 15 jaar oude bus vervangen door een personenauto 
 

 
Een aantal van de gehandicapte kinderen die wij helpen 

https://semangat.nl/wp-content/uploads/2022/09/proposal-auto-gehandicapte-kinderen.pdf


 
Hoe kunt u helpen? 
Zoals hiervoor al vermeld wordt er projectonderdeel een eigen bijdrage van Semangat verwacht. Om 
te voorkomen dat al onze reserves hiervoor gebruikt worden, hebben we uw hulp dringend nodig. 
 
In totaal hebben we 8.500 Euro aan eigen bijdrage nodig:  
Project bouw en inrichting isolatiekamers:  3.500 
Project noodzakelijke aanpassingen kliniek  3.000 
Project aankoop auto tbv gehandicaptenzorg 2.000 
We hebben op dit moment al 2.000 Euro aan donaties ontvangen.  
Er ontbreekt dus nog 6.500 euro. 
 
U kunt een donatie overmaken op rekeningnummer NL62 RBRB 0983 8639 03 
t.n.v. Stichting Semangat, Maasbree. Als u een voorkeur voor een project heeft, verzoeken wij u dit te 
vermelden in de omschrijving. 
 
U kunt ook gebruik maken van onderstaande QR-codes voor het doneren met een Tikkie. U vult zelf 
het te doneren bedrag in. 
Omdat het niet mogelijk is om een Tikkie via een zakelijke rekening te versturen, komt het geld binnen 
op de rekening van Lea Pennings. Zij zorgt dat het geld naar Semangat wordt overgeboekt. 
 
Namens ons en de mensen in Indonesie: Terima kasih (dank u wel) voor uw hulp. 
 
 
 
 
QR code Isolatiekamers    QR code aanpassingen 
 

  
 
 
 
 
QR code auto QR      code algemene donatie 
 
 

  


