Nieuwsbrief
Semangat en
Stille Sterke Kracht (SSK)
September 2020
Beste nieuwsbrieflezer,
In deze nieuwsbrief praten we u bij over de voortgang van onze projecten. Zoals het er nu naar uit ziet
zijn we door het coronavirus dit jaar niet in de gelegenheid om zelf ter plekke de voortgang van de
projecten te controleren. We hebben gelukkig wel frequent telefonisch contact, via de mail en via
What’s app.
Corona in Indonesie, we hebben uw hulp nodig!

Ook in Indonesie heeft met last van het coronavirus. De impact is daar vele malen groter als in
Nederland omdat er nauwelijks sociale voorzieningen zijn waar men op terug kan vallen.
Enkele voorbeelden van de impact:
- De man van Koming (Bali) zit al sinds de coronacrisis zonder werk. Zijn Australische werkgever
is terug gekeerd naar huis. Koming werkt in een beautysalon maar ook haar werktijden en
salaris zijn gehalveerd.
- Een vriend van ons maakt droomvangers en nu de toeristenindustrie is ingestort had hij geen
inkomen meer met als gevolg dat zijn dochtertje van school moest halen. Gelukkig hebben we
hem kunnen helpen door vanuit uit Nederland 2 grotere orders te plaatsen die vooraf betaald
zijn. Hierdoor heeft hij voorlopig werk en inkomen.
- In Kalibaru werken veel ouders van onze scholieren/studenten in de toeristenindustrie en zitten
nu zonder werk. De scholieren moeten gedeeltelijk online lessen volgen maar geld voor
internettegoed is niet aanwezig. Wij hebben hiervoor extra geld overgemaakt.
- In de kliniek in Garahan neemt het bezoek uit angst voor het virus af. Het aantal bezoekers is
met 30% afgenomen waardoor er niet voldoende geld is om de salarissen te betalen. Er wordt
extra promotie gedaan om mensen te overtuigen dat het veilig is om te komen en bepaalde
behandelingen (bv bloedrukmetingen en gezondheidschecks) worden door de medewerkers
van de kliniek ook aan huis gedaan. Gelukkig heeft de afdeling verloskunde nog wel volop
werk. Voor de kliniek hebben we financiële ondersteuning voor het betalen van de salarissen
toegezegd, omdat we het belangrijk vinden dat goed gemotiveerd personeel blijft.
Wilt u ons helpen om extra kosten te betalen? Maak dan uw donatie over op rekening
NL62 RBRB 0983 8639 03 t.n.v. Stichting Semangat, Maasbree. Graag hierbij vermelden
coronahulp.

Reclame voor thuisbezoek door medewerkers kliniek

De afdeling verloskunde heeft voldoende werk

Online lessen Grace

Online lessen Dini

Kliniek in Garahan: project kantine
In de nieuwsbrief van februari vertelden we u dat de bouw van een kantine/restaurant was gestart. Dit
projectonderdeel is nu afgerond, maar de opening is vanwege corona uitgesteld.

Bouw van de kantine in diverse stadia

Het meubilair in de maak

De kantine is gereed

Doorontwikkeling kliniek in Garahan
Ziekenhuis VieCuri in Venlo is gestart met het vernieuwen van de operatiekamers. Hierdoor is een
gedeelte van de apparatuur overbodig en hebben ze 2 anesthesie-apparaten geschonken aan onze
stichting. Te zijner tijd worden de apparaten getransporteerd naar Indonesie voor gebruik in de kliniek
in Garahan. We hopen dat we nog meer apparatuur mogen ontvangen.

Overdracht van de anesthesie-apparaten van VieCuri aan onze stichting

Gehandicaptenzorg
Jaarlijks leveren wij een financiële bijdrage aan de zorg voor gehandicapten. Er zijn ruim 20
gehandicapten in ons programma opgenomen. Zijn ontvangen maandelijks medicijnen en gezonde
voeding.
Verder dragen we bij aan de kosten voor operaties. Zo zijn er het eerste half jaar van 2020 weer 2
kinderen geopereerd: Celsi is een meisje van 9 jaar dat een gezwel op achterhoofd/hals had en
Devano (2 jaar) die aan elkaar gegroeide vingers en tenen had. De kosten bedragen ongeveer 1000
Euro per operatie.

Celsi voor operatie

Celsi: nazorg in kliniek

Devano

Onze studieprojecten
Ayu en Grace volgen nu online hun colleges. Ook de meeste middelbare scholieren hebben
gedeeltelijk online les.
Ondertussen hebben Edo en Yusef de middelbare school afgerond. Beide zijn geslaagd.
Dini en Yesa gaan sinds juli naar de hogere middelbare school (bovenbouw)
Vivin is geslaagd voor de middelbare school en gestart met opleiding voor verpleegkundige.
Dinda is geslaagd voor verpleegkundige maar wacht nog op de officiële diploma-uitreiking.

Vivin is toegelaten voor de opleiding

Yuli gaat gedeeltelijk weer naar school

Dinda tijdens het oefenen van de skills: reanimatie

De tentamenresultaten van Novita

Dinda is geslaagd

Kleding
Via verschillende kanalen hebben we nieuwe kleding ontvangen. Herm en Lea zouden deze
meenemen naar Indonesie. Helaas is het niet mogelijk om te reizen en hebben we de kleding
verscheept naar Indonesie. De ontvangers waren erg blij met hun nieuwe kleding.

De pakketten kleding komen binnen, worden uitgepakt en gesorteerd

Blije mensen met hun nieuwe kleding

