Zomer Berita 2012

Het weer werkt nog niet altijd mee,
maar het is toch echt hoog tijd voor
de Zomer Berita 2012! Er zijn weer
vele nieuwe ontwikkelingen gaande
binnen SOMOI. Wij brengen u
hiervan graag weer op de hoogte.
Veel leesplezier!
Stand van zaken in Indonesië

In de vorige Berita heeft u al kunnen
lezen dat SOMOI het project in
Pontianak eind 2011 af zou gaan
ronden. Jessica en Lusanne zijn de
laatste maanden in Pontianak nog druk
bezig geweest met het promoten van
de fysiotherapie, zodat er nog meer
kinderen naar de therapie komen. In
december 2011 hebben zij Pontianak
met een gerust hart achter kunnen
laten om vervolgens te verhuizen naar
Sintang en hier het project op te
zetten.
In Sintang zijn er drie fysiotherapeuten
werkzaam. Zij werken alle drie in het
enige ziekenhuis in Sintang. Zij geven
zowel therapie aan volwassenen als
aan kinderen. Jessica en Lusanne
hebben de samenwerking met hen
opgezet om informatie uit te wisselen
en de kinderfysiotherapie in het
ziekenhuis op deze manier verder te
ontwikkelen. Ook hebben zij geholpen
met het inrichten van een
therapieruimte speciaal voor de
kinderen. In overleg met het hoofd van
het ziekenhuis en de therapeuten, zijn
er verschillende materialen
aangeschafd.
Verder is SOMOI gaan samenwerken
met Karitas (gezondheidscentrum).
Hier wordt samen gewerkt met een
logopediste en verpleegkundige. Zij
zijn erg enthousiast en willen graag
meer leren over kinderfysiotherapie.

Jessica en Lusanne zijn begonnen met
kennisoverdracht aan hen.
Verder zijn zij ook druk bezig geweest
met het geven van workshops op de
universiteit voor verpleegkundige.
Binnen de workshops zijn
verschillende onderwerpen gerelateerd
aan de fysiotherapie gegeven. Op
deze manier zijn de verpleegkundigen
beter in staat om beperkingen bij
kinderen te herkennen en de kinderen
vervolgens door te sturen naar de
fysiotherapie. De verpleegkundige
gaan ook vaak de kampungs (dorpjes
rondom Sintang) in om hier hulp te
verlenen. Ouders zijn vaak niet in staat
om naar de stad te komen voor
therapie. Met de kennis die ze in de
workshops hebben opgedaan, kunnen
de verpleegkundige ook adviezen
geven aan ouders rondom
fysiotherapie.
Foto
Het project loopt dus al goed in
Sintang! De komende jaren zal dit
hopelijk steeds verder uitgebreid
worden, zodat kinderen op meerdere
plaatsen binnen Sintang terecht
kunnen voor fysiotherapie!
Nieuwe vrijwilligers

De periode van Jessica en Lusanne zit
er weer op. Het is dus tijd voor twee
nieuwe vrijwilligers. Afgelopen maart
zijn Luca Hornman en Robin Phillipi
naar Indonesie vertrokken om het
avontuur aan te gaan. Zij hebben in
Yogyakarta eerst een 2 weekse
talencursus gevolgd en vervolgens zijn
zij naar Sintang vertrokken om het
werk over te nemen van Jessica en
Lusanne.

Vanwege omstandigheden heeft Luca
in juni helaas besloten om te stoppen
bij SOMOI en terug te keren naar
Nederland. Het bestuur is meteen op
zoek gegaan naar een nieuwe
vrijwilliger die Robin kan versterken.
Gelukkig hebben we haar snel kunnen
vinden. In augustus zal Esther Vuijk
naar Sintang vertrekken om hier de
lopende periode samen te werken met
Robin en vervolgens zal zij ook de
volgende periode werkzaam zijn in
Sintang. Om de periode te
overbruggen tussen Luca en Esther, is
Corine Hesseling, oud Indonesier
ganger en bestuurslid, voor 6 weken
naar Sintang vertrokken. Dit is al de
derde keer dat Corine voor SOMOI in
Indonesie is geweest!

(leraren) ga je ook echt op pad om de
taal in de praktijk te gebruiken (zoals
op de markt). Ook heb ik samen met
de taalschool twee excursies gemaakt
naar de Prambanan en de Borobudur.

Even voorstellen:

Ik zal op 25 juli vertrekken naar
Indonesie en na de twee-weekse
taalcursus op Java zal ik eerst samen
met Robin voor 4 maanden werkzaam
zijn in Sintang en daarna samen met
Nicky voor 9 maanden. Nicky ken ik
vanuit mijn stageperiode en heb me
samen met haar opgegeven als
vrijwilliger voor de stichting! De
stichting en hun werkzaamheden heb
ik leren kennen via een vriendin van
mijn zus, die in 2007 voor SOMOI naar
Indonesie is geweest en was direct
enthousiast. Ik wilde graag soortgelijk
vrijwilligerswerk doen en heb een goed
beeld gekregen van de taken en
omstandigheden daar in Indonesie.
Zodoende kijk ik erg uit naar mijn
werkzaamheden in Sintang! Een
uitdaging en een levenservaring!
Ik ben heel erg benieuwd naar hoe het
daar zal zijn, in een andere cultuur te
leven en de veranderingen ten
opzichte van hier. Ik hoop dat ik daar
wat bij kan dragen en mijn kennis kan
delen met de bevolking. Ik heb er zin
in!

Ik ben Robin Philippi. Op 15 maart
2012 ben ik vertrokken naar Indonesie
om voor 9 maanden in Sintang,
Kalimantan te gaan werken. Ik ben 23
jaar en in september 2009
afgestudeerd als ergotherapeut. Hierna
ben ik werkzaam geweest in een
verpleeghuis. Tussendoor ben ik 3
maanden naar Mexico geweest voor
vrijwilligerswerk in een
revalidatiecentrum voor kinderen.
Nadat ik te horen heb gekregen dat ik
uitgekozen was om naar Indonesie te
gaan, zijn alle voorbereidingen
begonnen; tickets boeken, visum
regelen, vaccinaties en medicijnen
regelen, verdiepen in de taal en de
cultuur en het bijwonen van de
bestuursvergaderingen.
De eerste twee weken in Indonesie
heb ik een taalcursus gevolgd in
Yogjakarta. Twee weken lang, 5 dagen
per week, 6 uur les. Intensief, maar wel
erg leuk! Samen met de guru’s

Foto Robin

Ik ben Esther Vuijk, 25 jaar en kom uit
Groningen. Ik ben in april
afgestudeerd als fysiotherapeute aan
de Hanzehogeschool in Groningen. Ik
heb voor ik aan de opleiding
Fysiotherapie begon de ALO voltooid
en ook 2 jaar in het basisonderwijs
gewerkt als gymnastieklerares. Verder
sport ik graag en hou ik van reizen en
vrienden!

Bestuur
Huidige bestuursformatie:
Karlien Buis: voorzitter
Linda de Haan: secretaris
Janneke Berkhof?: penningmeester
Jessica de Boer:PR/sponsortaken en
website
Lusanne Douma:AIG taken
Jordi van Velzen: Projectontwikkelaar
Huidige vrijwilligers:
Robin Philippi en Esther Vuijk
Esther Vuijk

Ontwikkelingen binnen het
bestuur
Afgelopen periode hebben we helaas
afscheid moeten nemen van een
aantal bestuursleden. Roos van der
Lint, Corine Hesseling en Anje
Eilander hebben na een lange tijd
besloten om te stoppen binnen
SOMOI. Zij hebben hun taken over
gedragen aan het huidige bestuur.
Wij bedanken Roos, Corine en Anje
voor hun inzet.
Jessica en Lusanne zijn inmiddels
weer terug uit Indonesie en zullen de
komende tijd het bestuur versterken.
De functies binnen het bestuur zullen
opnieuw verdeeld en overgedragen
worden.

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

