Zomer berita 2010

Hierbij de Zomer berita 2010. U leest
hierin een compilatie van de laatste
ontwikkelingen van de stichting en
de werkzaamheden van de
vrijwilligers in Indonesië. Namens het
bestuur wensen wij u hele fijne
zomer toe! Wij hopen op uw steun,
zodat SOMOI haar werkzaamheden
met hetzelfde succes kan blijven
uitvoeren. Veel leesplezier!
Stand van zaken
Van begin februari tot eind maart zijn
Anje en Corine terug gegaan naar
Pontianak. Na onze laatste
vrijwilligers, Dana en Roos, heeft het
werk van SOMOI in Pontianak een
tijd stil gelegen. In die periode
hebben we met het bestuur in
Nederland hard gewerkt aan het
verbeteren van onze organisatie en
het aanscherpen van onze visie.
Linda en Karlien zijn nu vanaf maart
aan het werk in Pontianak.

Allereerst hebben Corine en Anje alle
oude werkplekken bezocht. Vanuit
het weeshuis Alma en de SLB
(school) waar voorheen mee
samengewerkt is, kwam geen nieuwe
hulpvraag. Dana en Roos hadden de
werkzaamheden hier netjes afgerond
en op beide locaties wordt de
therapie door lokale therapeuten
voortgezet.

Bij puskesmas (gezondheidscentrum)
Siantan was er nog een wel behoefte
aan ondersteuning, en hier hebben
we de werkzaamheden direct weer
opgepakt.
Om onze werkzaamheden uit te
breiden over de stad is er een
presentatie gegeven bij Dinas
Kesehatan (de dienst van
gezondheidszorg) over het werk van
SOMOI. We gaan nu officieel
samenwerken met dit kantoor, wat
het voor ons makkelijker maakt met
de fysiotherapeuten samen te
werken die in dienst zijn van de
overheid. Op dit moment zijn er twee
fysiotherapeuten werkzaam in de
(vele!) puskesmassen in de stad. Met
beide fysiotherapeuten Awal en Pipin
werkt SOMOI nu samen. Er is een
behandelruimte geregeld op een
andere puskesmas, therapiemateriaal
verzameld, hulpvragen
geïnventariseerd, dossiers, intakeen observatieformulieren, etc. Ook
zijn Anje en Corine met de therapeut
de wijk in gegaan om gehandicapte
kinderen te bezoeken en ouders uit
te nodigen voor de therapie. Bij de
eerste therapieochtend kwamen
maar liefst 7 kinderen!
N.a.v. de presentatie bij Dinas
Kesehatan heeft de directeur
toegezegd volgend jaar meer
fysiotherapeuten aan te nemen voor
de puskesmassen. Dat is wat SOMOI
wil, want zo wordt therapie voor
kinderen op meerdere plaatsen in de
stad beschikbaar!
Daarnaast zijn er veel gesprekken
gevoerd met diverse instanties, om
vast lijntjes uit te gooien voor
eventuele latere samenwerking! En
er is een training gegeven over
ziektebeelden aan vrouwen die in de
wijk werken met jonge kinderen: zij
zijn degenen die afwijkingen bij
kinderen vroeg kunnen herkennen en

we vragen hen deze kinderen door te
verwijzen naar de fysiotherapie.
Onze doelen zijn nu vooral gericht op
het promoten van fysiotherapie.
SOMOI wil meer mensen laten inzien
dat gehandicapte kinderen zich ook
kunnen ontwikkelen, en dat hun
kwaliteit van leven verbeterd kan
worden met therapie of
hulpmiddelen.
Bericht vanuit Pontianak: Het is
weer hoognodig tijd voor een update
vanuit Indonesië! Wij (Karlien en
Linda) zijn nu ruim 3 maanden in
Indonesië en zijn aardig gewend aan
de cultuur en de manier van leven,
wat natuurlijk erg belangrijk is voor
de werkzaamheden die we doen voor
SOMOI. Het is hier nog steeds erg
warm, maar het is zeker een klimaat
waar prima aan te wennen is!
Op dit moment zijn we druk bezig
met de promotie van fysiotherapie bij
de Puskesmassen
(gezondheidscentra) in Pontianak. Er
zijn in totaal 23 Puskesmassen en op
twee daarvan zijn reeds
fysiotherapeuten werkzaam waar
SOMOI mee samenwerkt.
Bij Puskesmas Siantan Tengah
werken we samen met
fysiotherapeut Awal. Hij werkt nu
een jaar op de Puskesmas, zowel
met volwassenen als met kinderen.
Bij Puskesmas Alianyang werken
we samen met Pipin. Zij is ook een
jaar werkzaam op de Puskesmas en
heeft de fysiotherapie voor
volwassenen in de puskesmas
opgezet. In februari is Pipin samen
met Anje en Corine begonnen met
kinderfysiotherapie en zijn wij samen
met Pipin deze dienst verder aan het
opzetten.
Bij Dinas Kesehatan werkt nog een
derde fysiotherapeut. Zijn naam is
Sudrajat en hij doet momenteel
kantoorwerkzaamheden op het
hoofdkantoor. Echter is Sudrajat erg
betrokken bij de fysiotherapie in de

praktijk en hebben we hem al
verschillende malen betrokken bij
overleg over fysiotherapie bij de
puskesmassen
Het promoten van fysiotherapie bij
de Puskesmassen doen we zowel
door presentaties te geven als door
de wijk in te gaan op huisbezoeken
bij kindjes. Zo hebben wij laatst
samen met de fysiotherapeuten een
presentatie gegeven aan alle hoofden
(tevens doktoren) van de
Puskesmassen en een aantal andere
mensen. Onze eerste presentatie in
het Indonesisch, best spannend dus,
maar ook erg leuk om te doen! Het
doel van de presentatie was om
informatie te geven over

fysiotherapie, met nadruk op de
kinderfysiotherapie en het belang
hiervan. Veel ouders begrijpen niet
dat de fysiotherapeutische
behandeling een langdurig proces is
en dat er kleine stappen genomen
worden, voordat het uiteindelijk doel
bereikt wordt. Het is daarom
belangrijk dat de doktoren ook weten
hoe fysiotherapie werkt zodat zij
kunnen aangeven dat de ouders een
langdurig proces aangaan. Daarbij
hebben de doktoren nu informatie
over fysiotherapie waardoor zij

hopelijk meer kindjes zullen
doorverwijzen.
Het mag wel duidelijk zijn dat wij,
samen met de fysiotherapeuten,
hard aan het werk zijn om meer
kindjes naar de fysiotherapie te
krijgen. Naast het promoten van de
fysiotherapie zijn we de fysiotherapie
steeds meer aan het uitbreiden.
Ondertussen zijn er bij Puskesmas
Siantan Tengah drie ochtenden
therapie en komen er nu gemiddeld
5 kindjes op een dag. Vergeleken
met een aantal weken terug is dit
een flinke verbetering! Bij Puskesmas
Alianyang gaat het iets minder snel,
maar dat is niet gek gezien het feit
dat fysiotherapie daar pas vier
maanden gestart is. We zijn daar
sinds 22 mei begonnen met een
tweede therapieochtend en ook daar
komen nu meer kindjes dan een
aantal weken terug. Dat is fijn!
Salam dan Sampai jumpa! Groeten
en tot ziens!
Karlien en Linda

Bestuur
Huidige bestuursformatie:
Corine Hesseling: voorzitter
Anje Eilander: secretaris
Dana Tamaela: penningmeester
Marianne Verhage:PR/sponsortaken
Linda Westendorp:AIG taken
Sonja Dekker: website
Roos van der Lint:
projectontwikkeling
Huidige vrijwilligers:
Linda de Haan en Karlien Buis.
Bedankt
Het werk van SOMOI wordt mogelijk
gemaakt door kleine en grote giften.
Het bestuur van SOMOI wil u
hartelijk bedanken voor uw
vertrouwen en uw financiële
bijdrage. Mede dankzij uw steun
kunnen wij het project in Pontianak
verder uitbreiden en kunnen wij vele
gehandicapte kinderen op deze
locatie helpen. Terima kasih banyak!
Sponsoring
Uw donatie is van harte welkom
op gironr: 7950945 t.n.v. SOMOI
te Amsterdam
Vrijwilliger worden?
Interesse om als vrijwilliger aan de
slag te gaan? Stuur ons dan een email. Wij geven graag meer
informatie. Naast oefentherapeuten
Mensendieck kunnen ook
oefentherapeuten Cesar, ergo- en
fysiotherapeuten zich inzetten.
Berita
Dit nieuwsbulletin van SOMOI
verschijnt twee keer per jaar. Meld u
nu aan via onze website
www.somoi.nl of stuur een mail
naar: info@somoi.nl

