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Beste nieuwsbrieflezer,
Dit is de eerste gezamenlijke nieuwsbrief van Stichting Semangat en
Stichting de Stille Sterke Kracht (SSK). Wij werken nauw samen en
hebben dezelfde doelstelling: het verbeteren van de
leefomstandigheden in de omgeving van Kalibaru-Garahan. Beide
organisaties vinden toegankelijkheid van de gezondheidszorg erg
belangrijk. Dit komt tot uiting in de samenwerking rond de polikliniek in
Garahan. Maar er zijn ook verschillen. SSK heeft als extra
aandachtsgebied de zorg voor gehandicapte kinderen en jongeren en
Semangat richt zich ook nog op educatie (middelbare school en
universiteit). Sinds april hebben we ook een gezamenlijke brochure.
U zult in de toekomst vaker van ons gezamenlijke nieuwsbrieven
ontvangen.
Project polikliniek Garahan.
Op 19 maart is dokter Puspa moeder geworden van een zoontje. Dokter Puspa heeft verlof gehad
tot en met juni en is daarna weer met haar werk gestart.
In april is er tevens een nieuwe tandarts gestart in de kliniek: de heer Dony. De vorige tandarts, is
verhuisd naar een ander eiland (Kalimantan) in verband met het werk van haar man.
In april is het project voor de verbouwing van het gebouw naar een algemene polikliniek afgerond.
De polikliniek nu een feit en beschikt over een dokterspraktijk, een tandartsenpraktijk,
verpleegkamers, een apotheek, een laboratorium, een eerste hulp post en een ambulance.
Gedetailleerde informatie vindt u op de website van Semangat.
Semangat heeft voor de fondsen die ondersteund hebben een eindverantwoording opgesteld.
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Vervolg project polikliniek Garahan.
De aanpassingen die nodig zijn om de kliniek te formaliseren zijn uitgevoerd en alle vergunningen
zijn binnen.
Er is nog wel een wensenlijst zoals een goede beveiliging van het gebouw en materialen (erg
belangrijk in Indonesie) en uitbreiding van het medisch equipment. Door ontvangst van een gulle
gift kunnen we bijdragen aan de realisatie van deze wensen.
Educatie
Onze studente Grace volgt een opleiding voor arts aan de universiteit van Mataram (Lombok).
Dinda start deze maand met een opleiding tot verpleegkundige. Beide gaat te zijner tijd werken in
de polikliniek. Op die manier proberen we,, de verschillende projectonderdelen aan elkaar te
koppelen.
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Kringloopwinkel de Groene Ezel in Heemskerk
Op 14 juni zijn Herm en Lea op werkbezoek geweest bij Kringloopwinkel de Groene Ezel in
Heemskerk. We werden daar hartelijk ontvangen door zeer enthousiaste medewerkers. Wat een
mooi bedrijf met meer dan 100 vrijwilligers!
De kringloopwinkel doneert al een aantal jaren een gedeelte van hun opbrengst aan SSK en ook
dit jaar hebben we weer een mooi bedrag ontvangen.

Gehandicapte kinderen
De gehandicapte kinderen komen nog steeds regelmatig voor controle bij de huisarts en tandarts
in de polikliniek. Op deze manier zijn we in staat om kwalitatieve zorg te garanderen en gelijk te
voldoen aan de aangepaste wetgeving in Indonesië.
Voor Idul Fitri (Suikerfeest) dat eind juni werd gevierd hebben de kinderen nieuwe kleding
ontvangen.
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Nieuwe website SSK
Sinds enkele dagen is de nieuwe website voor SSK in de lucht. Het beheer van de oude site was
erg lastig en daarom hebben we besloten een nieuwe te maken. Dit is mogelijk gemaakt door
financiële hulp van Stichting Mondiaal Burgerschap Peel en Maas. De link naar de nieuwe website:
www.ssknederland.nl
Wilt u een kijkje nemen op de website van Semangat? Ga dan naar www.semangat.nl
Allebei de organisaties vindt u ook op Facebook.
Pasar Indonesia zondag 29 oktober
Op zondag 29 oktober a.s. organiseert Semangat samen met een andere organisatie (SBI
Lombok) een Pasar Indonesia in het Kerkeboske in Helden, Limburg. Noteer deze datum alvast in
uw agenda!
Het doel van deze dag is het vergroten van naamsbekendheid van deze stichtingen, maar ook om
door voorlichting meer bewustwording voor maatschappelijke doelen te creëren en aandacht te
vragen voor ontwikkelingswerk anno 2017.
Het programma van deze Pasar bestaat uit podiumactiviteiten (o.a. zang, dans en pentjakdemonstratie), Indonesisch eten, activiteiten voor de kleintjes en een Aziatische markt.
Te zijner tijd volgt er nog een nieuwsbrief met uitgebreide informatie en het programma.

