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Beste nieuwsbrieflezer,
In deze nieuwsbrief vertellen we u over de laatste stand van zaken van onze projecten en laten we u
nog wat foto’s zien van onze kledingactie (zie nieuwsbrief van april).
Nieuws van onze studieprojecten
Zoals al eerder vermeld, blijven we in coronatijd onze scholieren/studenten op afstand volgen. We
houden contact via Whats app, Messenger en email om de voortgang te bewaken.
We hebben 2 nieuwe deelnemers aan ons project: Fahir en Zakiyyah.
De 12 jarige Fahir woont bij een oom in Kalibaru Manis. Zij vader is overleden en zijn moeder is naar
het buitenland vertrokken en heeft geen contact meer met haar zoon. Fahir gaat naar de 1e klas van
de SMP.
Zakiyyah Nabilah, geboren 31 januari 2003, komt uit Puger, ca 40 kilometer van Kalibaru.
Zij is aangenomen op de universiteit van Jember en gaat daar chemie studeren. Ze woont in hetzelfde
huis als Novita, een van onze andere studentes.
Deto heeft de SMP afgerond en is nu begonnen aan zijn 1e jaar op de SMK in Kalibaru.
Yuli, onze verpleegkundige in opleiding, loopt nu stage en ook Vivin gaat in juli op stage voor haar
opleiding verpleegkunde.
Dinda was al vorig jaar afgestudeerd als verpleegkundige maar haar diploma moest nog geregistreerd
worden om alle benodigde officiele documenten bij elkaar te krijgen om aan het werk te kunnen gaan.
Daar gaan in Indonesie maanden over heen. Nu heeft ze alle papieren bij elkaar en is ze per 1 mei
gestart als verpleegkundige in de kliniek in Garahan.

Fahir met zijn oom

Deto, Doni en Fahir op weg naar school
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Zakkiyah samen met Novita

Officiele documenten van Dinda

De kliniek in Garahan
De kliniek in Garahan heeft ook last van de Corona-crisis. Mensen zijn erg bang en gaan alleen naar
de kliniek als het niet anders kan bv voor een geboorte (thuisbevalling is verboden) of naar de 1e hulp.
Medewerkers gaan daarom nu naar de patienten toe en doen gezondheidschecks op locatie. Er wordt
volop aandacht besteed aan het voorkomen van Corona door het gratis verstrekken van mondkapjes.

Geboortezorg

Gezondheidscheck op locatie

Uitdelen van mondkapjes en voorlichting over corona (herkenning symptomen)
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De 1 hulp

Gehandicaptenzorg
We ondersteunen de gehandicaptenzorg met een jaarlijks budget. Uit dit budget is in het 1e half jaar
maandelijks medicijnen, vitamines en melk verstrekt aan 23 gehandicapten. Ook blijven zij onder
periodieke controle bij de huisarts en tandarts. Vier van deze kinderen waren korte tijd opgenomen in
de kliniek.
Door uw hulp was het mogelijk om het budget uit te breiden en voor Mohammad een rolstoel te kopen
(zie nieuwsbrief april).
Uit het budget is ook de operatie van Ichiro betaald. Zoals zoveel kinderen in Indonesie had hij een
tumor in zijn gezicht. Hij is eind mei in het ziekenhuis van Surabaya geopereerd (kosten 1000 Euro)
en de nazorg wordt in Garahan door dokter Puspa uitgevoerd.
Ook blijven wij zorgen voor Rama, een meervoudig gehandicapte jongen. De vader ontvangt een
maandelijkse bijdrage voor levensonderhoud en voor de aankoop van benodigde medicijnen.
Voor het Suikerfeest hebben alle kinderen/jongeren uit dit project ook nieuwe kleding en pakket met
eten en wat lekkers ontvangen.

Ichero voor de operatie

Pakket voor Idul Fitri

Nabehandeling door dokter Puspa

Oma Rika

Ichero na de operatie

Mevrouw Sutiani

Onze ouderen.
We hebben ook 2 ouderen waar we voor zorgen: Oma Rika en mevrouw Sutiani. Ook over hun
gezondheid hebben we via Whats App contact en ontvangen we foto’s.
Oma Rika is nog steeds redelijk gezond voor haar leeftijd (87 jaar). De mobiliteit wordt wat minder en
ze heeft vorige week een paar dagen in het ziekenhuis gelegen omdat ze een lage bloeddruk en
diarree had.
Mevrouw Sutiani is nog in goede gezondheid.

Kledingactie
In onze nieuwsbrief van april vertelden we al over de kledingactie. Het was heel veel kleding en het
heeft de nodige tijd gekost om alles ter plekke uit te zoeken en goed te verdelen.
Mensen zijn erg blij met de nieuwe kleding omdat er nagenoeg geen geld is voor de aanschaf van
nieuwe kleding. Dit wordt mede veroorzaakt doordat velen in Kalibaru afhankelijk zijn van het
toerisme. Door COVID blijven die nu weg met als gevolg dat mensen geen werk hebben of een
aangepast arbeidscontract. Sociale voorzieningen zijn er helaas niet.
We hebben ook 2 rolstoelen meegestuurd. Vorige keer hebben we al een foto laten zien van een van
deze stoelen. De tweede heeft ook zijn bestemming gevonden.
Deze actie heeft ook aandacht gekregen in de media waardoor de naamsbekendheid van Semangat
weer is toegenomen.
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De 2 rolstoel heeft zijn bestemming gevonden

Uitzoeken kleding

Nog meer blije gezichten

Blije kinderen

Aandacht in de media

Het volleybalteam en de voetballertjes zijn ook blij met hun nieuwe tenues

