Nieuwsbrief Semangat 21 juni 2015

In deze nieuwsbrief informeren wij u over de voortgang van de polikliniek in Garahan.

Opening dokterspraktijk in polikliniek
Nu alle vergunningen rond zijn, heeft onze voormalige studente Puspa een praktijk geopend in de
polikliniek. Een belangrijke mijlpaal voor de kliniek: de eerste praktijk is nu geopend.
Om klanten te werven en om de omgeving kennis te laten maken met de kliniek waren de eerste 2
dagen de consulten gratis. Daarvan werd gretig gebruik gemaakt.
Puspa heeft nu 2 eigen praktijken: ’s ochtends werkt ze in Garahan en ’s middags in Glenmore.
We zijn er erg trots op dat met de hulp van onze donateurs de opleiding voor Puspa hebben
kunnen realiseren en dat zij nu iets kan betekenen voor de lokale bevolking en de gehandicapte
kinderen in de omgeving van Kalibaru en Garahan.

Drukte tijdens de spreekuren met een gratis consult

Dokter Puspa aan het werk in de nieuwe praktijk

Renovatie kliniek
In onze vorige nieuwsbrief hebben we u al verteld dat we hierbij nauw samenwerken met de
Nederlandse stichting SSK en de Indonesische stichting Yayasan Semangat Mulia. Ook vertelden
we u dat kliniek wordt gerenoveerd. De renovatie is nu in een afrondende fase. Met behulp van
onderstaande foto impressie willen we u graag laten zien welke werkzaamheden zijn uitgevoerd.

Renovatie van het dak: lekkages worden gerepareerd en de pannen krijgen een coating

Scheuren worden gerepareerd en daarna wordt alles geverfd

De verzakking van het bijgebouw wordt gerepareerd, cement wordt met de hand gemaakt, en de
septitank wordt ook hersteld

Het nieuwe voor-aanzicht van de kliniek heeft nu ook een bord met de nieuwe naam

Hulp aan gehandicapte kinderen
Er zijn weer enkele kinderen naar het ziekenhuis in Surabaya geweest voor een (vervolg)operatie.
Puspa houdt de gezondheid van de gehandicapte kinderen nauwlettend in de gaten en zorgt dat
zij voldoende vitamines en de juiste medicijnen en medische zorg ontvangen.

Wulandari is geopereerd aan haar voet. Er zullen nog een aantal operaties moeten volgen.

Een kindje met een afwijking aan haar beentje is ook geopereerd

Pupsa onderzoek een jongetje met een afwijking in zijn mond

