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Beste nieuwsbrieflezer,
In deze nieuwsbrief brengen we u weer op de hoogte over de voortgang van onze projecten en vragen
we u om hulp voor de 23-jarige Muhamed.
Durf te vragen!
Wij zijn dringend op zoek naar een of meerdere sponsors voor Muhamed!
Muhamad Yusuf, is een jongeman van 23 jaar. Muhamed mist een deel van zijn rechterbeen en wil
graag een prothese. Dan kan hij zich beter verplaatsen en kan hij zelfstandig dingen ondernemen. De
beenprothese kost ongeveer 400 Euro. Dit is inclusief het aanmeten, controleren en de benodigde
nazorg. Hij kan de prothese echter niet zelf betalen.
Wij willen hem graag helpen maar dat kunnen we niet alleen. Helpt u Muhamed zodat hij zijn
zelfstandigheid terug krijgt? Een gift (groot of klein) is welkom op rekening NL62 RBRB 0983 8639 03
t.n.v. Stichting Semangat, Maasbree. Graag hierbij vermelden prothese Muhamed.

Onderzoek en aanmeten van de beenprothese

De testprothese

Kliniek in Garahan
De kliniek is volop operationeel. Naast medische behandelingen kunnen vrouwen hier ook terecht
voor hun bevalling. In Indonesie is het sinds vorig jaar niet langer toegestaan om thuis te bevallen
i.v.m. de risico’s die dit met zich mee brengt.
In de vorige nieuwsbrief schreven we dat er nog een formele accreditatie moet plaats vinden voordat
we door kunnen groeien naar een regionaal ziekenhuis type D. We zijn wel al gestart met de bouw
van een kantine/restaurant waar personeel en bezoekers eten kunnen kopen. Helaas is het weer op
dit moment erg slecht waardoor de bouw stagneert.
Om een beeld te geven van de groei van de kliniek hebben we een film gemaakt vanaf de start van
ons gezamenlijk poject tot en met oktober 2019. Deze film kunt u bekijken op Youtube. Dit is de link
naar de film: https://youtu.be/jJg9X3tk8QE

Enkele foto’s van de afdeling verloskunde (ivm privacy zijn de gezichtjes van de kinderen niet herkenbaar)

Bouw van de kantine

Gehandicaptenzorg
Op 25 november is de 14 jarige Fatul Rohmh naar het ziekenhuis van Surabaya geweest voor het
verwijderen van een gezwel in haar gezicht. We zijn blij dat we haar konden helpen en dat zij nu met een
mooi gezicht verder kan.
De operatie in Surabaya heeft 900 Euro gekost. De nazorg vindt in de kliniek in Garahan plaats en is gratis.

Fatul voor de operatie

Nazorg in de kliniek in Garahan

Het resultaat

Onze studieprojecten
Dinda heeft semester 5 bijna afgerond en loopt nu stage in het ziekenhuis in Jember. In april/mei begint ze
aan haar laatste semester en daarna kan ze afstuderen.
Ook Grace loopt stage. Ze is als co-arts werkzaam in het ziekenhuis in Bangli. Medische studenten
ontvangen helaas geen stagevergoeding, ze moeten er zelfs voor betalen! Grace hoopt eind volgend jaar
af te studeren.

Dinda (midden achter )loopt stage in het ziekenhuis in Jember
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Grace (2 rechts) tijdens haar stage in Bangli

Dinda

Uitreiking cheque sponsorloop VSO Impuls

Sponsorloop VSO Impuls.
VSO Impuls, een middelbare school voor jongeren met een beperking, heeft Semangat gekozen als
goed doel voor de sponsorloop die in oktober plaats vond. Tijdens de kerstviering mochten we de
cheque in ontvangst nemen. De opbrengst wordt besteed aan ons gehandicaptenproject.
VSO Imuls: hartelijk dank voor dit mooie bedrag!

