Jaarplan 2019 Stichting Somoi Makassar
Graag zetten wij ons in 2019 weer 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 stimuleren onderwijs te
volgen en zich verder te ontwikkelen, zodat zij hun leven zelf kunnen vormgeven.
Voor 2019 hebben we de volgende plannen en voornemens:
Op Sulawesi
1. Werkbezoek door Harry
In de nazomer gaat Harry (fysio- en manueeltherapeut) 4 weken als vrijwilliger naar
Sulawesi. Harry is inmiddels verschillende keren voor onze stichting op Sulawesi
geweest en kent daar de weg. Samen met onze samenwerkingspartners zal hij
kinderen met een fysieke beperking opsporen, bezoeken en behandelen. Hij zal
huisbezoeken brengen en met de kinderen aan huis of op de scholen voor bijzonder
onderwijs oefenen. 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.
Naast deze individuele zorg zal Harry ook onderzoeken in hoeverre onze stichting
een rol kan vervullen in het verbeteren van voorlichting, gericht op preventie en ter
verbetering van de toegankelijkheid van bestaande voorzieningen.
Daarnaast zal Harry aftasten in hoeverre wij opnieuw een rol kunnen spelen in het
verbeteren van de opleiding fysiotherapie in Makassar, bijvoorbeeld door een
samenwerking met de universiteit op gang te brengen.
2. De realisatie van een oefentherapieruimte/revalidatiecentrum
Een ander punt van aandacht is onze wens een permanente uitvalsbasis te
realiseren in het werkgebied Toraja/Rantepao; het liefst in de vorm van een
oefenruimte en een orthopedische werkplaats. Hiervoor zijn gesprekken gaande met
het ziekenhuis Lakipadada en het Elim ziekenhuis en waarbij vooral bij het ziekenhuis
Lakipadada de kansen reëel lijken. Tijdens zijn werkbezoek zal Harry
hiertoe gesprekken voeren en de opties verder uitwerken.
Ook willen we ter plekke de aanwezige fysiotherapeuten opleiden/ondersteunen in
hun werk en een samenwerking aangaan met de kinderartsen aldaar
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In Nederland
3. Werven en binden van vrijwilligers en stagiaires
Om nog meer werk te kunnen verzetten op Sulawesi zouden wij onze aanwezigheid
aldaar graag uitbreiden. Daarom blijven we op zoek naar geschikte mensen die op
vrijwillige basis beschikbaar zijn. In de praktijk blijken die niet altijd even makkelijk te
vinden. We zullen onze contacten met een aantal Hogescholen aanhalen en
beroepsverenigingen benaderen. Via deze instellingen hopen we geschikte stagiaires
en (ervaren) vrijwilligers te vinden.
Ook ter ondersteuning van onze activiteiten in Nederland zijn we op zoek naar
vrijwilligers, met name op het communicatieve vlak. Hiervoor zullen we o.a. oproepen
doen via social media en de vrijwilligersvacaturebank.
4. Het leggen en onderhouden van contacten met mogelijke partnerorganisaties
Ook in Nederland zullen we zoveel mogelijk contacten leggen en onderhouden met
organisaties die van betekenis kunnen zijn voor ons werk op Sulawesi. Zo is er vanuit
het Onze Lieve Vrouwen Gasthuis een netwerk van artsen o.a. actief op Bali.
Mogelijk kunnen we gebruik maken van hun kennis/netwerk t.a.v. het vervaardigen
van (goedkopere) protheses. Ook gaan we onderzoeken of er via de Nederlandse
Rotary contact gelegd kan worden met de Rotary in Makassar. Mogelijk kan dit een
goede ingang zijn voor lokale financiering van activiteiten en projecten. Verder wordt
de mogelijkheid voor samenwerking met Stichting Gotong Royong die vanuit
Nederland op Sulawesi actief is, onderzocht.
5. Onze website verbeteren en up-to-date houden
We zijn volop bezig om onze website mooier en overzichtelijker te maken. Het
komende jaar gaan we er nog meer informatie en beeldmateriaal aan toevoegen.
Voor communicatieactiviteiten zoeken we nog een nieuwe vrijwilliger.
6. Fondsenwerving
Voor ons werk op Sulawesi zijn we afhankelijk van gulle gevers in Nederland. Op
verschillende manieren zullen we proberen deze te bereiken. Hiertoe wordt nog een
concreet plan ontwikkeld.
Daarnaast blijven we uiteraard werken aan alle voornemens, zoals verwoord in ons
beleidsplan 2019-2024.
We hopen opnieuw op een succesvol jaar waarin we van grote betekenis kunnen zijn voor
kinderen met een beperking op Sulawesi!
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