Jaarplan 2018 Stichting Somoi Makassar
Ook in 2018 zullen wij ons met veel enthousiasme inzetten 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
stimuleren onderwijs te volgen en zich verder te ontwikkelen, zodat zij hun leven zelf kunnen
vormgeven.
Voor 2018 hebben we de volgende beleidsvoornemens:
Onze aanwezigheid op Sulawesi
1. Werkbezoek door Harry en Lucas
Deze zomer en dit najaar gaan Harry (fysio- en manueeltherapeut) en Lucas
(oefentherapeut), als vrijwilliger voor onze stichting naar Sulawesi. Harry gaat voor 4
weken en Lucas voor 3 maanden. Voor beiden is het niet de eerste keer en met deze
inzet zijn we dan ook heel blij! Zij zullen daar vooral kinderen met een fysieke
beperking opsporen, bezoeken en behandelen. Er worden huisbezoeken gebracht en
geoefend met de kinderen aan huis en op de scholen voor bijzonder onderwijs. Ook
worden ouders, verzorgers en therapeuten getraind zodat zij betere zorg kunnen
bieden. Waar nodig wordt medische e/o (para)medische zorg georganiseerd en
worden hulpmiddelen geregeld. Soms is er ook hulp bij de opstap naar scholing en/of
werk. De aandacht wordt verdeeld over Makassar (fysiotherapie bij de SLB (speciaal
onderwijs)) en Toraja/Rantepao, ter ondersteuning van de ibu’s in hun zorg.
Daarnaast zullen beiden ons netwerk ter plaatse onderhouden en versterken.
2. De realisatie van een oefentherapieruimte/revalidatiecentrum
Vorig jaar werden wij binnen ons netwerk op Sulawesi benaderd om te participeren in
de bouw van een weeshuis in Makassar. Wij zouden daar onze eigen
oefentherapieruimte kunnen realiseren. Een eigen ruimte met goede voorzieningen
en materialen zou voor ons werk heel fijn zijn, maar wij hebben geen geld in te
brengen en blijven graag een onafhankelijke organisatie. Mogelijk is er met de
initiatiefnemers van het weeshuis dit jaar opnieuw overleg om te ontdekken of en hoe
dit ons een kans biedt voor de realisatie van een eigen oefentherapieruimte.
In Toraja/Rantepao wordt de mogelijkheid onderzocht om een revalidatiecentrum op
te zetten (fysiotherapie, orthopedische werkplaats, orthopedische chirurg) bij het
ziekenhuis.
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3. De inzet van een stagiaire
Vorig jaar is voor het eerste sinds enkele jaren weer een stagiaire oefentherapie voor
onze stichting op Sulawesi actief geweest. Omdat deze stage zeer succesvol is
verlopen, willen we ook voor dit jaar proberen (een) stagiaire(s) te vinden. Inmiddels
zijn daarover contacten met de Hogescholen Amsterdam en Den Haag. Omdat we
vanuit de stichting dit jaar op Sulawesi een flink aantal maanden ervaren begeleiding
kunnen bieden, hopen we een geschikte stagiaire te vinden.
In Nederland
4. Werven en binden van vrijwilligers
Om nog meer werk te kunnen verzetten op Sulawesi zouden wij onze aanwezigheid
aldaar graag uitbreiden en een meer permanent karakter geven. Daarvoor blijven we
op zoek naar geschikte mensen die op vrijwillige basis beschikbaar zijn. En ook ter
ondersteuning van onze activiteiten in Nederland kunnen we altijd goede krachten
gebruiken. Er is daarom continue aandacht voor het zoeken en binden van
vrijwilligers.
5. Het onderhouden van contacten met netwerkorganisaties
Ook in Nederland zullen we zoveel mogelijk contacten leggen en onderhouden met
organisaties die van betekenis kunnen zijn voor ons werk op Sulawesi. Concreet
speelt op dit moment het feit dat de Gereformeerde Zending Bond een vacature heeft
uitstaan voor een fysiotherapeut in Toraja. Omdat ook wij actief zijn in Toraja lijkt het
ons goed om in gesprek te gaan over afstemming en samenwerking. Het initiatief
hiervoor is inmiddels genomen en dit jaar zal dat hopelijk verder vorm krijgen.
6. Onze website verbeteren en op zoek naar iemand die de facebook pagina actief gaat
bijhouden
We zijn volop bezig om onze website mooier en overzichtelijker te maken. Het
komende jaar gaan we er ook informatie en beeldmateriaal aan toevoegen. Inmiddels
hebben zich wat hulptroepen gemeld en daar zijn we heel blij mee. Twee donateurs
van het eerste uur hebben aangeboden ervoor te zorgen dat de website up-to-date
blijft. Marc, een andere hulp, heeft goede kennis van Wordpress en is onze steun en
toeverlaat voor bouwtechische zaken. En ook Lucas, onze stagiaire van vorig jaar en
inmiddels actief als adviseur van het bestuur, zal ons verder helpen met de design
van de website. We hebben er alle vertrouwen in dat de website in de loop van het
jaar flink is verbeterd!
Afgelopen jaar hebben wij afscheid genomen van Holger, een bestuurslid van het
eerste uur. Omdat Holger onze facebookpagina altijd trouw voorzag van actuele
informatie, zijn wij nu op zoek naar “een nieuwe Holger”. Hopelijk hebben we
binnenkort iemand gevonden die onze stichting via social media onder de mensen
kan brengen.
7. Fondsenwerving
Voor ons werk op Sulawesi zijn we uiteraard afhankelijk van gulle gevers in
Nederland. Op verschillende manieren zullen we proberen deze te bereiken.
De Utrechtse Singelloop is al jaren een vast moment om sponsoren te vinden en zal
ook dit jaar worden gelopen.
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Daarnaast zal Lucas samen met een vriend die golfinstructeur is, een Charity Event
houden op de golfbaan. Dat wordt een dag waarin bezoekers worden meegenomen
in de belevingswereld van gehandicapten. De stichting zal zich tijdens deze dag
presenteren. Lucas is amateurfotograaf en zal ook enkele foto’s die hij op Sulawesi
heeft gemaakt, veilen. Opbrengsten van de dag zijn ten bate van de stichting.
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
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