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Beste nieuwsbrieflezer,
In deze nieuwsbrief brengen we u weer op de hoogte over de voortgang van onze projecten. Het was
de bedoeling dat Herm en Lea Pennings in april naar Indonesië zouden gaan om daar zelf ter plekke
de voortgang van de projecten te controleren. Helaas gooide het coronavirus roet in het eten en
hopen ze einde van het jaar alsnog te gaan. Gelukkig ontvangen we informatie telefonisch en via mail.
Update Muhamed
In onze vorige nieuwbrief vroegen we u om hulp voor Muhamed Yusuf voor de aankoop van een
beenprothese. Het is ons gelukt om de 400 Euro bij elkaar te krijgen en betreffende donateurs hebben
hierover al bericht ontvangen. Muhamed is erg blij met zijn prothese en oefent hard om deze goed te
gebruiken.

Oefenen met de nieuwe beenprothese

Kliniek in Garahan
Op 15 mei was het 2 jaar geleden dat de kliniek officieel is geopend. Omdat dit niet gevierd kan
worden vanwege corona hebben enkele medewerkers een leuk filmpje gemaakt. Dit is de link:

https://www.facebook.com/stichtingsemangat/videos/260091592027688/
De kliniek geeft veel aandacht aan preventie. Er worden voorlichtingsbijeenkomsten gehouden met
een gratis check op o.a. bloeddruk, bloedsuikergehalte en gewicht. Een keer in de week wordt er voor
vrouwen gratis gymles gegeven.

Voorlichtingsbijeenkomst

Bloed prikken

Bloeddruk meten

Bloed prikken

Gewicht controleren

Gymlessen voor dames

Ook in de kliniek hebben ze te maken met aanpassingen in verband met Corona. Er wordt ter plekke
en in de social media volop aandacht hiervoor gevraagd. Medewerkers van de kliniek bezoeken de
fabrieken in de omgeving om ook daar voorlichting te geven over de hygienemaatregelen.

Aandacht voor corona

Dagelijkse ontsmetting

Beschermingsmiddelen

Voorlichting in een fabriek

Gehandicaptenzorg
De gehandicapte kinderen ontvangen maandelijks vitamines en gezonde voedingsmiddelen (o.a. melk) en
eventuele medicijnen. Voor het suikerfeest (Idul Fitri) ontvangen ze daarnaast ook nog nieuwe kleding.

Kadootjes en nieuwe kleding ter gelegenheid van het Suikerfeest

Maandelijks worden vitamines, gezonde voeding en medicijnen verstrekt

Onze studieprojecten
Vivin is geslaagd voor de middelbare school en wacht nu op het moment dat ze toelatingsexamen kan
doen voor de opleiding verpleegkundige.
Ook in Indonesië heeft corona invloed op het onderwijs. Zo is de stage van Grace in het ziekenhuis in Bali
tijdelijk stopgezet. Grace helpt nu tijdelijk in de kliniek in Garahan.
Universiteiten zijn overgestapt op online lessen en praktijklessen worden geparkeerd of thuis uitgevoerd en
online gedeeld met de docenten een voorbeeld hiervan is de video van Yuli waarin ze een van haar
praktijklessen uitvoert:

https://www.facebook.com/stichtingsemangat/videos/188181235520579/

Vivin (rechts) is geslaagd

Grace in de kliniek in Garahan

Online onderwijs voor o.a. Novita

