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Beste nieuwsbrieflezer,
In deze nieuwsbrief praten we u bij over een van onze speerpunten: gehandicaptenzorg.
Ook vragen we uw hulp voor de aanschaf van een rolstoel.
Gehandicaptenzorg: wat doen wij
We hebben continue aandacht voor de gehandicapte kinderen en jongeren uit de omgeving van
Kalibaru. Wij werken hier in nauw samen met onze Indonesische partner Yayasan Semangat Mulia.
Gehandicapte kinderen worden bezocht en als het noodzakelijk is dat kinderen geopereerd worden,
dan organiseren zij dit. Vaak gebeurt dit in het ziekenhuis in Surabaya omdat het om ingewikkelde
ingrepen gaat die niet door een regionaal ziekenhuis uitgevoerd kunnen worden.
De nazorg gebeurt door dokter Puspa, als arts verbonden aan de kliniek in Garahan. Hierdoor kan ook
aan de kinderen die niet in staat zijn om ver te reizen voor de nacontroles, goede nazorg worden
geboden.
Vanaf 2019 reserveren we een jaarlijks budget dat besteed wordt aan kosten van operaties,
ziekenhuisopnames, en een bijdrage in de kosten van medicijnen en vitamines. Ook voert zij met
regelmaat een medische controle uit op de gezondheid van de gehandicapte kinderen.
Durf te vragen!
Hulp gezocht voor Mohammad Afgan As Sobirin! Wij willen hem graag helpen maar dat kunnen we
niet alleen. Wie helpt mee zodat zijn ouders gemakkelijker voor hem kunnen zorgen.
Mohammad is een jongen van 12 jaar en woont in de buurt van Kalibaru. Hij heeft een aangeboren
hersenletsel (cerebrale parese ) en heeft dringend een rolstoel nodig. Deze kost ongeveer 400 Euro.
Zijn vader heeft geen vast inkomen. Soms heeft hij geluk en werkt hij enkele dagen als dagloner bij
boeren. Het gezin heeft nauwelijks voldoende geld om voedsel te kopen en kan deze rolstoel
onmogelijk zelf betalen. Daarom hebben wij besloten hem te helpen en de kosten van de rolstoel te
betalen.
Wilt u ons helpen? Een gift (groot of klein) is welkom op rekening NL62 RBRB 0983 8639 03 t.n.v.
Stichting Semangat, Maasbree. Graag hierbij vermelden rolstoel Mohammed.
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Wat hebben we in 2020 kunnen betekenen
In 2020 hebben uit ons reguliere budget 3 operaties plaatsgevonden, 4 ziekenhuisopnames, en
ontvangen de gehandicapte jongeren maandelijks medicijnen, vitamines en melk. Ook blijven zij onder
periodieke controle bij de huisarts en tandarts.
Door uw hulp was het mogelijk om het budget uit te breiden en voor Muhammed een been prothese te
kopen waardoor hij zelfstandig kan functioneren (zie ook nieuwsbrief juni).
Vaak gaat het om operaties voor het verwijderen van tumoren in hals of gezicht. Niet opereren heeft
grote gevolgen voor deze kinderen. In de nieuwsbrief van september vertelden we u al over de
operatie van de 9-jarige Chelsia: zij had een goedaardige tumor in haar hals.
Als zij niet geopereerd werd, dan groeit haar hoofd helemaal scheef en drukt de tumor op haar
nekwervels en spieren. De gevolgen hiervan zijn: hoofdpijn, slikproblemen, duizeligheid,
ademhalingsproblemen als ze op haar rug ligt en in het ergste geval kan dit een verlamming tot gevolg
hebben.
In oktober is de 2-jarige M. Raghil geopereerd aan een tumor in zijn gezicht.
Sinds 2017 hebben we de financiële zorg voor Rama op ons genomen. Rama is een meervoudig
gehandicapte jongen. De moeder is overleden en de zorg voor hem komt volledig op de schouders
van zijn vader. Hierdoor is het voor de vader niet mogelijk om te werken. Het gezin ontvangt een
maandelijkse bijdrage voor levensonderhoud en voor de aankoop van benodigde medicijnen.
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