Zomer berita 2009
Hierbij de zomer berita 2009. U leest
hierin een compilatie van de laatste
ontwikkelingen van de stichting en de
werkzaamheden van de vrijwilligers in
Indonesië. Namens het bestuur en de
vrijwilligers in Indonesië wensen wij u
een fantastische zomer! Wij hopen op uw
steun, zodat SOMOI haar
werkzaamheden met hetzelfde succes
kan blijven uitvoeren. Veel leesplezier!
Stand van zaken
In de nieuwsbrieven van SOMOI kunnen
we met regelmaat twee nieuwe
vrijwilligers aan u voorstellen. Maar, dit
jaar loopt het anders! Na ruim een half
jaar werving, promotie en het regelen
van informatiebijeenkomsten mocht het
dit jaar helaas niet zo zijn. De twee
vrijwilligers voor de periode juni 2009
t/m maart 2010 meldden zich niet aan.
De harde zoektocht leverde veel
geïnteresseerden op, maar niet voor het
jaar 2009! Studies nog niet afgerond?
Crisistijd? Wij weten het niet.

Bij terugkomst van SOMOI in 2010 zal er
wederom contact gezocht worden en is
terugkeer mogelijk, mocht er een
hulpvraag zijn.
SLB
Ook op de school gaf het bestuur aan het
werk zelfstandig te willen voortzetten.
De verkregen kennis via SOMOI zullen ze
graag toepassen en meenemen in de
behandelingen. Uiteraard zal de school in
2010 bezocht worden door de nieuwe
vrijwilligers om te horen hoe het gaat!
Puskesmas
Een grote verrassing toen de huidige
SOMOI vrijwilligers enkele maanden
terug een geïnteresseerde fysiotherapeut
ontmoetten, die graag op het
gezondheidcentrum therapie wilde
komen geven. Een prachtig moment om
de kennis aan hem toe te vertrouwen en
zijn werk vanuit NL te ondersteunen. In
2010 zal het werk wederom samen met
hem worden hervat.

Voor SOMOI een moment om stil te
staan bij de huidige werkzaamheden en
te kijken naar de toekomst. Waar zijn we
nu en waar willen we naartoe werken?
De vrijwilligers voor maart 2010 hebben
zich al wel aangemeld…maar wat te doen
in de komende 9 maanden?
Het SOMOI bestuur heeft daarom
besloten in het komende half jaar het
lopende project in Pontianak vanuit
Nederland te begeleiden. Een overzicht:
Weeshuis
Hier heeft SOMOI de afgelopen 5 jaar
hard gewerkt samen met de zusters. Er
is sprake geweest van kennisoverdracht,
veel samenwerking en de bouw van het
nieuwe therapiecentrum, naast het
weeshuis! De huidige vrijwilligers
(vertrokken juli 2009) hebben samen
met de zusters gekeken naar de
toekomst van de therapie in het
weeshuis. Besloten is dat de zusters op
eigen voet verder kunnen. Het nieuwe
therapiecentrum is een prachtig
geschenk waar ze zeer graag gebruik
van maken!

Awal, nieuwe therapeut op Puskesmas

Omdat 9 maanden een lange periode is
om vanuit Nederland te overbruggen én
omdat de nieuwe vrijwilligers van maart
2010 ingewerkt zullen moeten worden
op de werkplekken, in de cultuur en taal;
heeft SOMOI besloten twee oudvrijwilligers/bestuursleden eerder dat
jaar richting Pontianak uit te zenden.
Corine Hesseling (voorzitter) en Anje
Eilander (secretaris) zullen het werk na 6
maanden oppakken en overdragen aan
onze twee nieuwe SOMOI vrijwilligers.
Vanaf februari 2010 zal het project dus
weer actief zijn vanuit Indonesië! De
bestuursfuncties zullen tijdelijk worden
waargenomen door de overige
bestuursleden.
De komende 6 maanden zal het bestuur,
behalve de werkplek begeleiding in
Indonesië, de aandacht richten op
oriëntatie voor een nieuwe werkplek in
de toekomst, werk aan de website, en
het maken van een plan om het netwerk
op Kalimantan (Pontianak) te verbreden.
Ook daar zullen we u van op de hoogte
houden!
Bericht uit Pontianak
Vier weken nadat de operaties waren
uitgevoerd zijn wij, Dana en Roos,
vertrokken. Samen met Awal hebben we
besloten dat hij de verdere nazorg gaat
doen. Hij zal 10 weken lang twee keer in
de week therapie geven bij de mensen
thuis en ook de administratie zal hij
bijhouden. SOMOI geeft Awal een
vergoeding voor alle behandelingen. Erg
fijn dat alles goed is geregeld en
natuurlijk erg goed dat een Indonesische
therapeut aan de slag gaat i.p.v. de
Nederlandse vrijwilligers. Dat is wat we
willen bereiken!
Leo (12) is geopereerd aan zijn
achillespees en deze is verlengd.
Doordat Leo al 11 jaar niet normaal kan
lopen zijn er ook vergroeiingen ontstaan
in zijn lichaam. Zijn hele lichaam gaat
anders functioneren doordat de
achillespees is verlengd en hij zijn voet
weer plat op de grond kan plaatsen. De
benen van Leo zijn niet helemaal even
lang, dus gaat het revalidatiecentrum
ervoor zorgen dat de schoen van Leo een
verhoging krijgt om het verschil te
compenseren. De ouders van Leo en
SOMOI betalen dit gezamenlijk. Eric is
een jongentje van 2 jaar met een

torticollis (scheve nek) en moest
geopereerd worden om verdere
problemen te voorkomen.

Eric na de operatie
Naast de operaties zijn we natuurlijk ook
druk geweest met therapie geven aan
andere kinderen. In onze periode hebben
we samen met het revalidatiecentrum in
Pontianak gezorgd voor een aantal
hulpmiddelen. Rendi heeft een rolstoel
gekregen. Hij en zijn ouders zijn heel blij
en dankbaar dat hij gemakkelijker
vervoerd kan worden en dus meer
buitenshuis komt! Bella (4) heeft mooie
voetspalkjes gekregen om verdere
vergroeiing te voorkomen. De ouders
van Bella komen regelmatig naar
therapie om te oefenen om bijvoorbeeld
te kunnen omrollen, haar hoofd op kan
richten en dingen kan pakken. De voeten
van Bella groeien door een spasme
scheef en de spalken helpen dat
voorkomen. De ouders van Bella hebben
een kleine bijdrage betaald en SOMOI
heeft de rest vergoed.
Werkbezoek Sintang
Om ons vast te oriënteren op de
toekomst hebben de vrijwilligers van
SOMOI een bezoek gebracht aan
Sintang. Dat is een dorp dat ongeveer 9
uur landinwaarts vanaf Pontianak ligt.
Dana en Roos hebben gehoord dat daar
vraag is naar fysiotherapie. Er zijn een
Nederlandse pastoor en broeder

aanwezig en Dana en Roos zijn
uitgenodigd om op bezoek te komen.
Zij hebben in Sintang veel mensen
ontmoet en diverse locaties bezocht
waar gewerkt wordt met kinderen. In
Sintang en omgeving zijn 1800
gehandicapten, waarvan 80% kinderen!
Alle namen, leeftijden, adressen en
handicap zijn geregistreerd in een boek.
Op deze manier zouden vrijwilligers van
SOMOI precies weten waar ze hun hulp
kunnen aanbieden!
Nu is onder andere een bezoek gebracht
aan de Dienst van Gezondheidszorg, een
particulier gezondheidscentrum, een
school voor speciaal onderwijs en een
centrum voor ondervoede kinderen. Op
alle plekken zijn toekomstplannen en
mogelijkheden tot samenwerken
besproken.
Sintang lijkt bovendien een prettige stad
om in te wonen, iets rustiger en groener
dan Pontianak en met voldoende
faciliteiten voor Hollandse vrijwilligers.
Al met al was het een leuk en nuttig
bezoek, en zijn er goede contacten
gelegd. In februari 2010 start SOMOI
opnieuw in Pontianak, omdat wij denken
dat hier nog veel kansen liggen. Wel
proberen we de contacten in Sintang te
onderhouden, zodat we wellicht het
project daarheen kunnen verplaatsen als
het werk in Pontianak afgerond wordt!

Bestuur
Na vele jaren inzet heeft Mascha
Hoogeland haar bestuursfunctie
neergelegd. Mascha bedankt!
Huidige bestuursformatie:
Corine Hesseling: voorzitter
Anje Eilander: secretaris
Miriam de Graaf: penningmeester
Marianne Verhage:PR / sponsortaken
Linda Westendorp:AIG taken
Sonja Dekker: website
Roos van der Lint en Dana Tamaëla:
huidige vrijwilligers, net terug uit
Indonesië
Aankomende vrijwilligers:
Linda de Haan en Karlien Buis. Hier zult
u meer van horen in de volgende berita.
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 e-mail. Wij
geven graag meer informatie. Naast
oefentherapeuten Mensendieck kunnen
ook oefentherapeuten Cesar, ergo- en
fysiotheapeuten zich inzetten.

Rendi in zijn nieuwe rolstoel!

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

