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Inleiding
Stichting van Oefentherapeuten Mensendieck ten behoeve van Ontwikkelingswerk in
Indonesië (SOMOI) is een stichting van therapeuten die zich inzet voor fysiek beperkte
kinderen in Indonesië. De stichting bestaat geheel uit vrijwilligers die zowel in Nederland als
in Indonesië werkzaam zijn. De vrijwilligers zijn oefentherapeuten Mensendieck, Cesar-,
fysio- en/ of ergotherapeuten.
SOMOI biedt directe hulp aan kinderen met een fysieke
handicap zonder onderscheid te maken in geloof, ras of
afkomst. De therapeuten van SOMOI hebben verschillende
werkzaamheden in Indonesië. Zo geven zij therapie aan de
kinderen, helpen bij het financieren of maken van
hulpmiddelen, helpen bij het financieren van operaties, zorgen
voor promotie van therapie in de regio en het overdragen van
theoretische en praktische kennis aan professionals in
Indonesië. Ook worden er workshops en voorlichtingen
gegeven aan medische en paramedische studenten van
opleidingen en universiteiten om zo kennisoverdracht te
kunnen waarborgen.

Algemeen
In het verleden heeft SOMOI projecten gehad in Palembang (Zuid-Sumatra), Makassar
(Zuid-Sulawesi) en in Pontianak (West – Kalimantan). Een project duurt gemiddeld 8 jaar. In
deze periode worden verschillende therapielocaties gestart waar medisch personeel
opgeleid wordt therapie te geven aan kinderen. Een project wordt afgerond als het personeel
op de locaties in staat is de therapie zelf te continueren. Daardoor kunnen kinderen met een
handicap op deze plaatsen nog steeds therapie krijgen.
SOMOI is sinds december 2011 werkzaam in Sintang (West Kalimantan). Het doel van
SOMOI in Sintang is dat er meer bekendheid over kinderfysiotherapie komt en dat er
voldoende plaatsen in de stad zijn waar kinderen fysiotherapie kunnen krijgen.

Bestuur
Het bestuur van SOMOI bestaat volledig uit vrijwilligers en is werkzaam vanuit Utrecht. Ieder
bestuurslid is voor SOMOI werkzaam geweest in Indonesië. SOMOI heeft tijdens de
projectperiode twee afgestudeerde therapeuten in Indonesië, die elke 9 maanden rouleren.
Bij terugkomst in Nederland neemt de therapeut deel aan het bestuur. Het bestuur vergadert
maandelijks om de laatste ontwikkelingen in Indonesië te bespreken ter ondersteuning en
advisering van de vrijwilligers in Indonesië. Daarnaast worden er nieuwe vrijwilligers voor
Indonesië geworven, geselecteerd en voorbereid; worden er informatiedagen voor
belangstellenden georganiseerd en houdt het bestuur zich bezig met werving van donateurs.
De vrijwilligers in Indonesië schrijven dag-, maand- en financiële verslagen om het bestuur
en andere belangstellenden op de hoogte te houden van de ontwikkelingen. Deze verslagen
worden maandelijks tijdens de vergadering besproken.
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Projecten SOMOI
Het project in Sintang
In februari 2015 namen therapeuten Nicky Ball en Michiel Brugmans
het stokje over van Luuk Haring en Iris Andriesen in Sintang. De
eerste maand stond vooral in het teken van overdracht, oriëntatie en
het schrijven van een werkplan. Na de eerste maand gingen zij hard
aan de slag. Binnen korte tijd werd het duidelijk dat er een locatie bij
zou komen. Ook werden de werkzaamheden in de andere locaties
voortgezet. Helaas waren de therapeuten vanwege wijzigingen in het
immigratiebeleid genoodzaakt Indonesië in juni 2015 te verlaten.
Na van de schrik bekomen te zijn is vanuit Nederland gelijk de
procedure gestart voor het aanvragen van een werkvisum. Met een
dergelijk visum zouden de therapeuten weer terug kunnen keren
naar Sintang om de werkzaamheden voort te zetten. Deze
procedure bleek heel ingewikkeld en tijdrovend. Om onnodige
kosten te voorkomen besloten het huis waar vrijwilligers in Sintang
verblijven op te zeggen en onze spullen op te slaan. Hierbij hebben
we hulp gekregen van contacten ter plaatsen.
Voor de aanvraag van een werkvisum is een organisatie
nodig welke de therapeuten in dienst neemt, wat vele
gevolgen heeft voor het bedrijf. Zo moeten zij bijvoorbeeld
meer belasting betalen. Helaas bleek de keuskupan
(kerkgemeenschap) die als sponsor voor de eerdere visa
diende hier niet de mogelijkheid voor te hebben. Het
bestuur heeft om die reden verschillende contactpersonen
en organisaties in Sintang en omgeving benaderd. Helaas
bleek na enkele maanden dat er geen geschikte organisatie
in Sintang is die instaat is om de therapeuten in dienst te
nemen. Hierdoor kwam het bestuur voor een moeilijke
beslissing te staan. Het bestuur was er unaniem over eens
dat we er alles aan willen doen om gehandicapte kinderen
in Indonesië de kans te geven therapie te krijgen. Daarom
is besloten het project in Sintang af te sluiten en een nieuw
project elders op te starten. Vanuit Medan op Sumatra
kwam de vraag of SOMOI kan helpen. We zagen goede kansen voor een mooie
samenwerking welke ten goede komt van de ontwikkeling van gehandicapte kinderen in de
regio.

Nieuw project op Sumatra
Het nieuwe project bevindt vlakbij Medan op Sumatra. Daar is een opvanglocatie en school
gevestigd waar gehandicapte kinderen wonen en onderwijs kunnen volgen. Op de locatie
komen kinderen van verschillende leeftijd en met verschillende beperkingen. In de school
werken indonesische vrijwilligers die de kinderen, onderwijs, zorg en heel veel liefde geven.
Helaas is er op de locatie niemand die de kinderen therapie zou kunnen geven.

Het bestuur heeft in 2016 met verschillende mensen contact gehad die betrokken zijn bij de
school in Medan. Zij zijn erg enthousiast over het werk van SOMOI en willen graag dat wij
hen bijdrage in het verbeteren van de zorg voor de kinderen. Hiervoor zijn verschillende
scenario's onderzocht. Zo is er gekeken om het werk in de medan op de zelfde wijze te doen
zoals die eerder gedaan werd in Sintang. Namelijk door 2 vrijwilligers naar de locatie te
sturen die daar therapie geven en een therapie-assistent opleiden voor het geven van
therapie. Om op deze wijze te kunnen werken en nieuwe visumproblemen te voorkomen
moet er een werkvisum aangevraagd worden. Hier is de procedure voor gestart.
Omdat reeds bekend is dat een dergelijke procedure een tijdrovend proces is wordt er ook
naar een ander scenario gekeken. Hierbij is het plan dat er in Medan een fysiotherapeut
aangenomen wordt die werkzaam zal zijn op de school. Deze therapeut zal door SOMOI
zowel financieel als met advies bijgestaan worden. Voor het geven van advies zullen eens in
de zoveel tijd therapeuten vanuit SOMOI naar Medan gezonden worden. Doordat de
therapeuten maar voor een maand of twee in Indonesië zijn verwachten wij dat dit makkelijk
zal zijn qua visum.
Beide scenario zijn onderzocht. Hieruit is in november 2016 naar voren gekomen dat ook
wanneer vrijwilligers slecht twee maanden in Indonesië verblijven zij over een werkvisum
moeten beschikken, omdat het overdragen van kennis gezien wordt als werk.
Over de mogelijkheden voor het verkrijgen van een dergelijk werkvisum bestaat nog
onduidelijkheid. Onze contactpersoon in Medan is nog in gesprek met de ambassade.

Dankwoord
SOMOI is een kleine ontwikkelingsorganisatie die door vrijwilligers draaiende wordt
gehouden. De inkomsten bestaan volledig uit giften van organisaties en particulieren.
SOMOI wil van dit verslag gebruik maken om alle sponsoren en donateurs hartelijk te
bedanken voor alle financiële en materiële bijdragen die de werkzaamheden in 2015
mogelijk hebben gemaakt.
Wij hopen de werkzaamheden in Indonesië met behulp van uw steun nog vele jaren voort te
kunnen zetten!

