Nieuwsbrief Semangat 12 april 2014

Groot nieuws!
In onze laatste nieuwsbrief hebben we verslag gedaan van onze projecten. Daar hebben we u niet
alles verteld waar we mee bezig waren omdat we niet het risico wilden lopen dat dit een negatieve
invloed zou hebben op mogelijke samenwerkingsverbanden.
We zijn al een hele poos aan het zoeken hoe we een bijdrage kunnen leveren aan de verbetering
van medische zorg in Kalibaru en omgeving. Tijdens ons bezoek in 2012 zijn we samen met onze
contactpersoon mevrouw Harnik gaan kijken naar een kliniek in Garahan, een plaatsje 20 km van
Kalibaru.
Het hoofdgebouw is 50 x 40 meter en bevat onder andere een ruimte voor een tandartsenpraktijk,
verloskundige praktijk, artsenkamer, therapeutisch zwembad, slaapzalen met ziekenhuisbedden,
logeerkamers voor familie. Alle ruimtes zijn volledig ingericht. Op het terrein staan ook nog diverse
bijgebouwen.
De kliniek is gebouwd met geld uit Nederlandse fondsen (ruim een half miljoen euro) en is vanaf
de start in 2008 tot 2009 volop in gebruik geweest als revalidatiecentrum voor lichamelijk
gehandicapte jongeren. De verantwoording in Indonesie lag bij een plaatselijke stichting die mede
gerund werd door een Nederlands echtpaar. Helaas is dit echtpaar kort na elkaar overleden in
2009. Daarna werd het gebouw zelf niet veel meer gebruikt omdat de revalidatietherapie vanaf dat
moment grotendeels aan huis wordt gegeven. We wisten ook dat er een Nederlandse stichting bij
betrokken was, maar hadden slechts weinig concrete informatie.
Begin 2013 zijn we op zoek gegaan naar de Nederlandse Stichting en uiteindelijk hebben we die
gevonden. Het is de Stichting Stille Sterke Kracht (SSK) uit Gouda. We hebben contact gezocht
met de voorzitter van de SSK, mevrouw Wil Brandenburg. We hebben diverse malen met elkaar
gesproken en al snel bleek dat we ons samen sterk wilden maken voor een doorstart van de
kliniek. Ook bleek dat het bestuur van de Indonesische stichting niet goed functioneerde. Tijdens
deze gesprekken zijn we samen op zoek gegaan naar de beste oplossing om het voortbestaan van
de kliniek in Garahan te waarborgen.
Zowel mevrouw Brandenburg als wijzelf zijn in 2013 ook weer in Kalibaru geweest en hebben
gesproken met mevrouw Harnik. De beste manier om de toekomst voor de kliniek te borgen bleek
de grond op naam van mevrouw Harnik te zetten omdat een stichting in Indonesie geen eigenaar
kan zijn van grond. Daarlangs is het noodzakelijk dat er in Indonesie een nieuwe stichting komt
omdat het uiteindelijk doel is een polikliniek te maken van het gebouw.
Deze week is er een belangrijke mijlpaal bereikt: de grond is daadwerkelijk overgeschreven op
naam van mevrouw Harnik en zij kan nu verder gaan met het samenstellen van een nieuwe
stichting. In dit bestuur gaan ook enkele van onze studenten participeren zodat ook dat deel voor
de toekomst beter geborgd is.
Samen met de SSK en mevrouw Harnik gaan we verder kijken wat de beste manier is voor een
toekomstige samenwerking.
We zijn er trots op dat door ons initiatief de kliniek weer een goede toekomst heeft.
Op de volgende pagina ziet u enkele foto’s van de kliniek.
Onze website
Samen met bureau Bommenwerper hebben wij een nieuwe website gemaakt. Neem een kijkje op
onze website www.semangat.nl en laat ons weten wat u van de nieuwe site vindt. Tips om de site
nog beter te maken zijn uiteraard welkom.
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