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Jaarplan 2017 Stichting Somoi Makassar 

Ook in 2017 zetten wij ons weer met veel enthousiasme in voor kinderen met een beperking 

op Sulawesi. Door hen op te sporen, goede (para)medische behandelingen te bieden en de 

juiste hulpmiddelen in te zetten, willen we bijdragen aan hun zelfstandigheid en hen 

ondersteunen onderwijs te volgen en zich verder te ontwikkelen, zodat zij hun leven zelf 

kunnen vormgeven.  

Voor 2017 hebben we hiervoor de volgende voornemens / staan de volgende activiteiten 

gepland: 

Stichting/bestuur 

1. Kennis binnenhalen op het gebied van Wordpress 

Onze website ziet er mooi uit, maar is nog steeds niet helemaal op orde. Er ontbreekt 

nog informatie en beeldmateriaal en er is nog geen link met social media. Voor het 

eenvoudige beheer van de site hebben we vorig jaar een vrijwilliger gevonden, waar 

we heel blij mee zijn. We lopen echter af en toe tegen bouwtechnische/design 

problemen aan, waar wat meer kennis van Wordpress voor nodig is. We zijn daarom 

op zoek naar een vrijwilliger die dit kan inbrengen. Hopelijk lukt het snel iemand te 

vinden die ons hiermee verder helpt. 

 

2. Ordenen en centraliseren van ons archief 

In het relatief korte bestaan van onze stichting is er al heel veel werk verricht en 

vastgelegd: zo zijn er verslagen gemaakt van bestuursvergaderingen, jaarplannen 

geschreven, begrotingen opgesteld, nieuwsbrieven verspreid en evaluaties verricht. 

Dat alles is niet altijd even ordelijk bewaard. Het komende jaar willen we dat 

verbeteren, zodat we makkelijker kunnen teruggrijpen op eerdere ervaringen en het 

archief voor iedereen goed toegankelijk wordt. Ook willen we goede afspraken maken 

over het bijhouden van het archief. 

 

3. Relatiebeheer 

We maken een helder overzicht van alle donateurs en andere belangrijke contacten 

van onze stichting.  

Onze aanwezigheid op Sulawesi 

4. De inzet van een stagiaire 

Binnenkort vertrekt Lucas, een stagiaire fysiotherapie van de Hogeschool 

Amsterdam, voor een stage van 20 weken naar Sulawesi. Via onze contacten heeft 
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hij ter plekke een sponsor gevonden en zo een sociaal visum kunnen regelen. Harry 

en Anette hebben Lucas voorbereid op zijn vertrek (ondermeer met lessen over 

omgangsvormen en de cultuur op Sulawesi) en Lucas zelf heeft veel energie gestopt 

in het leren van de taal. Zijn stageopdracht is om kinderen met een fysieke beperking 

op te sporen, te bezoeken en te behandelen, zodat ze een kans hebben op actieve 

participatie in de samenleving. Dat doet hij door huisbezoeken af te leggen; te 

oefenen met kinderen aan huis en op de scholen voor bijzonder onderwijs; training te 

geven aan ouders/verzorgers/therapeuten. Waar nodig organiseert hij medische en/of 

paramedische zorg en regelt hij hulpmiddelen. Ook onderhoudt hij ons netwerk en 

breidt deze waar mogelijk uit. Tot slot zal hij een SWOT-analyse maken van onze 

werkzaamheden in de stad Makassar en in Toraja. 

We zullen deze stage straks uitgebreid evalueren en op basis hiervan besluiten of we  

weer vaker met stagiaires gaan werken. Omdat Anette op de Hogeschool Amsterdam 

werkt en ook betrokken is bij de stageprojecten buitenland, ligt het dan voor de hand 

in eerste instantie een samenwerking met deze school aan te gaan. 

 

5. Het werkbezoek 

Ook deze zomer zal Harry, onze voorzitter, voor 4 weken als vrijwilliger naar Sulawesi 

gaan. Een belangrijk deel van zijn tijd zal uitgaan naar individuele hulp aan kinderen 

met een beperking. In de regel worden voor vertrek, via onze contacten op Sulawesi, 

al kinderen aangemeld voor hulp. En ook ter plekke worden kinderen geïntroduceerd 

en ‘gevonden’. Onze hulp daar betreft meestal (para)medische zorg en soms ook 

hulp bij de opstap naar scholing en/of werk. 

Een aandachtspunt tijdens het werkbezoek is de fysiotherapie bij de SLB (speciaal 

onderwijs). Pak Nur, fysiotherapeut van de SLB en een van onze belangrijkste 

contactpersonen in Makassar heeft door een nieuwe (meer coördinerende) functie 

veel minder tijd voor directe hulpverlening. We vragen ons af of de nazorg die veel 

van onze patiënten nodig hebben, nog wel voldoende is gegarandeerd. Harry zal 

tijdens zijn verblijf proberen uit te zoeken wat de situatie nu precies is. Mocht de 

(paramedische) zorg onvoldoende zijn, dan zal hij kijken of en hoe dit opgelost kan 

worden. Daarbij zal hij ook proberen te beoordelen of en hoe de orthopedische 

werkplaats van het revalidatiecentrum in Makassar efficiënter en goedkoper kan. 

Evenals voorgaande jaren reist Harry naar Toraja/Rantepao om daar de ibu’s te 

ondersteunen in hun zorg en waar nodig hulp bieden in het lepradorp. Harry zal hier 

ook een verkennend onderzoek doen naar de wenselijkheid/mogelijkheid om hier een 

revalidatiecentrum op te zetten (fysiotherapie, orthopedische werkplaats, 

orthopedische chirurg).  

Tot slot wordt ons netwerk ter plekke zoveel mogelijk onderhouden en waar nodig 

uitgebreid. 

In Nederland 

6. Werven van vrijwilligers voor ons werk op Sulawesi 

Om nog meer werk te kunnen verzetten op Sulawesi zouden wij onze aanwezigheid 

aldaar graag uitbreiden. Daarvoor blijven we op zoek naar geschikte mensen die op 

vrijwillige basis beschikbaar zijn. Dit jaar zullen we actief binnen ons netwerk op zoek 

gaan. 
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7. Samenwerking zoeken 

We gaan uitzoeken of er organisaties zijn die aan onze stichting gelieerd zijn en 

waarmee samengewerkt kan worden. Daarbij onderzoeken we ook de mogelijkheid 

van financiële inbreng vanuit deze organisaties voor ons werk op Sulawesi.  

 

8. Onderzoek naar technieken voor het maken van protheses 

In de werkplaats van Revalidatiecentrum de Hooghstraat volgt Harry stage om te 

ontdekken welke technieken voor het maken van protheses overdraagbaar en 

toepasbaar zijn in Indonesië. De technieken en materialen waarmee nu in Makassar 

wordt gewerkt zijn namelijk nogal verouderd. Met de kennis die we opdoen hopen we 

in de toekomst de praktijk op Sulawesi te kunnen verbeteren. 

Communicatie en financiën  

9. Donateurs binden en vinden en onze bekendheid vergroten 

Alle donateurs en anderen die zich voor onze stichting inzetten, ontvangen aan het 

begin van het jaar een bedankkaartje. We zullen hen ook op andere momenten zo 

goed mogelijk informeren over de resultaten van onze activiteiten en inspanningen. 

Facebook is één van onze belangrijkste communicatiemiddelen. We zullen 

regelmatig berichten posten en onze volgers zo goed mogelijk op de hoogte houden 

van onze activiteiten. Ook hopen we via likes en het delen van berichten meer 

donateurs en belangstellenden te vinden voor ons werk. 

In 2017 zullen we onze website verder verbeteren.  

 

10. Geld werven 

Geldwervende activiteiten staan ook dit jaar op het programma. Om te beginnen loopt 

Hartono op 30 april de marathon in Dusseldorf en staat ook de Singelloop weer op 

het programma. Verder zijn we aan het onderzoeken of we meer andersoortige 

sponsoractiviteiten kunnen opzetten, bijvoorbeeld een benefietconcert. 

Daarnaast blijven we uiteraard werken aan alle voornemens, zoals verwoord in ons 

beleidsplan 2015-2019.  

We hopen opnieuw op een succesvol jaar waarin we van grote betekenis kunnen zijn voor 

kinderen met een beperking op Sulawesi! 

 

Het bestuur van Stichting Somoi Makassar  

 


