Jaarverslag 2016 Stichting Somoi Makassar

VOORWOORD
Dit jaarverslag behoeft eigenlijk geen inleiding, behalve dan dat het zo goed verwoord waar
we in 2016 mee bezig zijn geweest.
We hebben een super goed team samen weten te stellen met als laatste nieuwkomer Peter
Meijer als aspirant secretaris. We hebben daarmee goede pijlers opgebouwd voor financiën
(Jos), secretariaat (Peter), beleid (Petra) en communicatie (Holger), ondersteund door
Hartono en Martijn Ridderbos (kascommissie). Deze solide basis geeft Anette en mij alle
ruimte om ons op de inhoud te richten van de Stichting: de hulp aan de kinderen op
Sulawesi. Natuurlijk ook gesteund door een grote groep donateurs, veel getrouwen maar
regelmatig ook nieuwe hartverwarmende ondersteuners. We voelen ons rijk met al die steun!
Lees zelf hoe we terug kunnen kijken op een succesvol jaar van onze Stichting.
Wij gaan met goede moed 2017 in!
Harry van Nie
Voorzitter
DE STICHTING
De samenstelling van het bestuur heeft in 2016 een aantal veranderingen ondergaan. In de
eerste helft van dit jaar heeft Holger Drechsler aangegeven te willen stoppen als secretaris
van de Stichting. Hij blijft wel deel uitmaken van het bestuur en zal voortaan de
communicatieportefeuille op zich nemen. Voor de secretarisfunctie is een nieuwe kandidaat
gevonden in Peter Meijer. De eerste paar maanden in 2017 draait hij ‘op proef’ binnen het
bestuur mee, waarna beide partijen zullen beslissen of het definitief in een bestuursfunctie
wordt omgezet.
Aan het einde van 2016 was het bestuur als volgt samengesteld:
- Harry van Nie: voorzitter
- Anette Martens: vice voorzitter
- Peter Meijer: kandidaat secretaris
- Jos Valkenburg: penningmeester
- Holger Drechsler: algemeen bestuurslid (portefeuille communicatie)
- Petra Schothorst: algemeen bestuurslid (portefeuille beleid)

Naast het bestuur zijn er ook anderen die zich als vrijwilliger voor de stichting inzetten.
Hartono Ngadimin is op projectbasis actief voor de stichting. Voormalig penningmeester
Martijn Ridderbos bleef beschikbaar voor de kascommissie. Sabine Mom was extern
adviseur marketing en communicatie, maar heeft zich eind 2016 teruggetrokken. Via deze
weg bedanken wij haar graag voor haar inzet! In de tweede helft van 2016 hebben we een
kandidaat gevonden om onze website netjes te houden. Daarnaast hebben we via de
Vrijwilligerscentrale een vacature geplaatst voor websitebouw, waarop drie reacties zijn
ontvangen. Helaas heeft dit tot nog toe geen concreet resultaat opgeleverd. Ook is er een
gesprek geweest met een kandidaat over de optie om namens de stichting naar Sulawesi
uitgezonden te worden. Er bleek echter onvoldoende aansluiting tussen datgene wat zij te
bieden had en wat de stichting nodig denkt te hebben aldaar.
Het bestuur van de stichting is 7 keer bijeen gekomen voor een vergadering. Er is een
jaarverslag over 2015 en een jaarplan voor 2016 vastgesteld. De jaarrekening 2015 is
vastgesteld en er is een meerjarenbegroting gemaakt. In december is een opzet gemaakt
voor een agenda met jaarlijks terugkerende activiteiten.
DE RESULTATEN OP SULAWESI EN IN MAKASSAR
In februari/maart zijn 3 studenten fysiotherapie van de Hogeschool Breda in Makassar actief
geweest. Hoewel zij niet ‘onder onze vlag’ hebben gewerkt, heeft de stichting hen wel
geholpen met het leggen van contacten aldaar.
Vanaf 21 augustus bezocht Harry voor vier weken Sulawesi. Het was zijn derde reis en de
tweede waarbij hij alleen aan het werk is gegaan. Het afgelopen jaar heeft hij wekelijks
taallessen gehad om zich nog beter op Sulawesi te kunnen redden. En gelukkig was er
Anette, grondlegger en medeoprichter van onze stichting, die als achterwacht vanuit
Nederland altijd beschikbaar was voor raad en advies. Tijdens zijn verblijf logeerde Harry
grotendeels bij Kerstin en Horst, die daar permanent wonen en een logeerhuis hebben.
Kerstin is van oorsprong fysiotherapeut die in de Leprazorg is gaan werken en inmiddels
helemaal thuis is op Sulawesi. Voor Harry was zij een belangrijke informatiebron.
Pak Nur, de fysiotherapeut van de SLB (Sekola Luar Belajar = school van buitengewoon
leren; ons speciaal onderwijs) is een van belangrijkste schakels voor onze stichting in
Makassar. De afgelopen jaren hebben wij veel met hem samengewerkt en als wij ons
melden heeft hij meestal al een paar nieuwe patiënten voor ons in het vizier. Dit jaar was dat
ondermeer David (14 jaar). David is geboren met een hazenlip, zonder rechter been, met
een linker voet die omgeklapt is gegroeid zodat hij op de rug van z’n voet staat en loopt. Z’n
rechterhand is vervormd en vingers zijn aan elkaar gegroeid. Hij zit pas 3 maanden op de
SLB en moet nog leren lezen en schrijven. Zijn ouders wonen 100 km verderop en kijken
nauwelijks naar hem om. Hij woont bij een oom en tante op het terrein van de SLB, in een
piepklein huisje. In overleg met hem, zijn familie en orthopeed Dr. Jufri zoals hij genoemd
wordt (heet eigenlijk Jufrilatief) werd in eerste instantie besloten over te gaan tot amputatie
van zijn rechterbeen (voor zover aanwezig). Uiteindelijk bleek dat (gelukkig!) niet nodig en is
voor hem een prothese aangemeten en gemaakt. Harry heeft het ontroerende moment
mogen beleven dat David na 14 jaar ineens ook op z’n rechter been kon staan. Het kostte
veel training en inspanning, maar het lukte! Harry heeft samen met hem zijn eerste paar
schoenen gekocht. Ook heeft de stichting een schooluniform voor hem aangeschaft.
“Kun je je voorstellen hoe het is om achter op de motor ineens twee stepjes nodig te
hebben? Kun je je voorstellen om 14 jaar te zijn en je eerste paar schoenen uit te mogen
kiezen, je eerste paar i.p.v. altijd maar die ene slipper onder je omgedraaide linker voet?
Vandaag was dat zo voor David!”
Tijdens het bezoek aan Sulawesi zijn ook een aantal ‘oude bekenden’ bezocht en verder
geholpen. Achmad is daar een van. Dankzij een vaste donateur van onze stichting kan

Achmad naar school: de reis en zijn schooluniform worden voor hem betaald. Ook voorzien
wij hem jaarlijks van een aantal drogisterijartikelen, zoals shampoo, muggenlotion, luiers en
zinkzalf. Harry heeft ook dit jaar deze inkopen gedaan en is met Achmad een nieuw
schooluniform en rugzakje gaan kopen. Mastur is vorig jaar door onze tussenkomst
geopereerd en voorzien van een prothese. Omdat hij een pijnlijke plek achter z’n been had,
dichtbij de littekens van de operatie, is Harry met hem naar Dr. Jufri geweest. Met Nursyamsi
en Jalil is Harry naar het Revalidatie Centrum geweest. Daar zijn hun protheses
gerepareerd. De prothese van Jalil had een nieuwe binnenvoering nodig. Ook was de voet
van z’n prothese gebroken. De prothese van Nursyamsi is voorzien van nieuwe riempjes en
de binnenvoering is bijgeslepen.
Een tegenvaller in Makassar is de constatering dat Pak Nur het heel druk heeft gekregen
met coördinerende taken. Hij heeft een nieuwe functie en stuurt nu alle disciplines aan. Er
blijft weinig tijd over voor fysiotherapie. Per dag zijn dat nog maar 2 uur voor de hele school
(naar schatting 200 kinderen). Dat is wel heel erg weinig en erg zonde van zijn kennis en
ervaring. Ook voor ons is het nadelig. Het is de vraag of de nazorg die veel van onze
patiënten nodig hebben, nog voldoende is gegarandeerd.
Behalve in Makassar is Harry ook weer een paar dagen in Toraja/Rantepao geweest, waar
verschillende huisbezoeken zijn afgelegd bij kinderen met spasmen, groeistoornissen en
andere handicaps. De Ibu’s die deze kinderen vrijwillig verzorgen, hebben van Harry
uitgebreide instructies gehad voor oefeningen die zij met deze kinderen kunnen doen. Op
een usb-stick zijn filmpjes met instructies achtergelaten. Soms kon ook concrete hulp worden
verleend. Zo werd Asnitha bezocht. De prothese die wij vorig jaar voor haar hadden geregeld
zat niet meer goed: de prothesevoet was gebroken en de randen deden pijn. Het RC in
Makassar heeft dit gelukkig kunnen verhelpen en Harry heeft met haar het lopen nog eens
goed geoefend. Cindy, een 13 jarig spastisch meisje, heeft via de RBM een nieuwe stoel
gekregen. Voor Amil, een 6-jarig meisje dat moeite heeft met staan en lopen, is een rollator
vanuit de SLB overgebracht.
In Toraja kwam Harry ook in contact met Yanti. Ze is 16 jaar en heeft geen voeten en geen
linker arm. Ze woont bij haar grootouders en gaat niet naar school omdat deze te ver is. Het
is een actief, vrolijk meisje, lijkt best slim en is super behendig op haar benen. Ze zou graag
een opleiding tot kledingontwerpster en -maker volgen. Leuk, maar lastig zonder benen!
Voor haar en haar zus heeft Harry de reis naar en het verblijf in het RC in Makassar kunnen
regelen, waar werd besloten haar direct twee protheses aan te meten. In een week tijd was
het voor elkaar:
Het is een hele klus om de protheses passend te krijgen, scherpe randen die er af moeten,
(weer die) extra sokken die om de stompen moeten en dan komt het moment van staan op
twee benen. Doodeng voor haar. Bedacht dat het vergelijkbaar moet zijn met hele lange
stelten die we ondergebonden krijgen, zonder armsteun: ze is ineens hoger, wiebeliger en ze
heeft natuurlijk nooit nog met rechte knieën gestaan, laat staan gelopen. Haar hele leven, 16
jaar, op gebogen knieën gestaan en gelopen. Dan heeft ze nog de pech dat ze alleen een
rechter arm heeft waar ze alle steun uit moet halen. Echt een klus! Als we alleen zijn met
haar zus erbij, oefenen we met staan op links, dan op rechts, een been optrekken, andere
been optrekken en zo oefenen we de eerste stapjes: linker been naar voren, rechts aan
sluiten, rechter been naar voren, links aansluiten en weer gaan zitten en uitrusten. Ze doet
het fantastisch maar kan me voorstellen, net als bij David, dat je van tevoren geen idee hebt
over hoe zwaar het is om dit te leren en te trainen. Maar: ze staat, loopt en ik was er bij, yes!!
Er zal nog de nodige begeleiding moeten komen, maar.. Overigens leuk detail: Yanti heeft al
twee super leuke roze schoentje gekocht voor onder de protheses.
Tijdens zijn verblijf op Sulawesi heeft Harry ook vele waardevolle contacten kunnen leggen
voor ons netwerk. In Makassar is er een nieuw contact met de overkoepelende organisatie
van gehandicaptenzorg in Zuid-Sulawesi (Pak Bangbang). In Toroja is dat het hoofd van de

RBM (Pak Tandu), en Ibu Bertha (priester en werkzaam in het weeshuis), Stephanie de Jong
(Nederlandse vrouw die met een Torajaan getrouwd is en hier permanent woont.) en Judith
Ratu (actief betrokken bij Pikulan, een Nederlandse organisatie die haar wortels heeft in de
Leprazorg en lesprogramma’s voor kinderen ontwikkelt en verzorgt).
Al met al heeft ons bezoek op Sulawesi ook dit jaar voor een aantal kinderen weer veel
opgeleverd en kijken we met tevredenheid terug op de resultaten! Tegelijkertijd zien we ook
dat we nog lang niet klaar zijn: de voeten van Yunus, de operatie van David, zijn looptraining,
net als de training van Yanti en dat ze weer naar school gaat en een opleiding krijgt. De
studie van Octavianos en van Bertha, de pols en hand van Bertha, de looptraining van Amil.
En Asnita die vertelde dat ze graag wil studeren maar geen geld heeft. Dan nog de man die
graag een amputatie wil van z’n te korte rechter been, Sapri met zijn been die niet meer kan
buigen en graag een amputatie wil. Een fysiotherapeut regelen in Toraja, maar ook de
toekomst van de fysiotherapie op de SLB en de koers van Pak Dwi met de elctrostimulatie.
Er is nog genoeg te doen!
FONDSENWERVING
In juni was er in de wijk Nieuwland in Amersfoort een loopevenement, waarvoor onze
stichting het begunstigde goede doel was. Schoolkinderen konden via een sponsorloop geld
voor de stichting inzamelen. Dankzij de inzet van Brigitte Nieubuur en partner werden voor
dit evenement gratis 25 posters en 1000 flyers gedrukt, zodat we onze stichting goed onder
de aandacht konden brengen. Helaas werd de loop geen overweldigend succes.
Communicatieproblemen en het feit dat de sponsorloop direct bleek aan te sluiten op de
kidsrun waren de belangrijkste oorzaken. Gelukkig zijn de flyers in algemene termen
gemaakt zodat ze ook voor andere gelegenheden gebruikt kunnen worden. Ook is het filmpje
dat één van de Amersfoortse vrijwilligers over de stichting maakte, zeker de moeite waard en
mogelijk nog eens op een ander moment in te zetten.
De Marathon van Berlijn en de Singelloop in Utrecht waren wel succesvol, en hoe! Anette
liep voor de stichting de Marathon van Berlijn (42 km!). Ook liep zij, samen met twee andere
bestuursleden, de Singelloop in Utrecht. Voor Jos, onze penningmeester, was het zijn
allereerst loop (hulde!). Voor beide lopen werd sponsorgeld ingezameld, met een totale
opbrengst van ongeveer 3.500 euro!
COMMUNICATIE
In januari 2016 is per mail een nieuwsbrief verstuurd naar vrienden en donateurs van de
stichting.
Harry schreef tijdens zijn verblijf op Sulawesi een dagboek. Een dagelijkse update werd via
een mailinglist verspreid.
Voor het benaderen van sponsoren (voor de Marathon en de Singelloop) was Facebook een
belangrijk communicatiemiddel. Daarnaast hebben bestuursleden hun persoonlijk netwerk
via de mail benaderd.
De stichting beschikt over een website (WordPress formaat), een weblog
(somoimakassar.shareyourstory.nl), een website (www.somoimakassar.nl), een linkenIn
account en een Facebook account. In 2016 werd voornamelijk gebruik gemaakt van
Facebook (FB) om derden te informeren over activiteiten van de stichting. Het plaatsen van
feeds op FB was gedurende het jaar 2016 onregelmatig en had een 'ad hoc' karakter. Sinds
eind november ligt er een communicatie plan voor FB (een 'content kalender') om een
structurele informatievoorziening aan de volger/vrienden van de stichting te realiseren. Op 31
december had ons FB account 206 volgers/vrienden. Het bericht-bereik varieert tussen 55
tot 1522! Tijdstip en inhoud van de feed hebben grote invloed op het bereik. Om in toekomst

een zo groot mogelijk bereik te hebben wordt deze kennis in het communicatieplan / de
content kalender verwerkt.
Zowel website/weblog en LinkedIn account werden minimaal/niet gebruikt.
FINANCIEEL
In het verslagjaar 2016 waren de inkomsten uit hoofde van donaties € 4.447 en van
loopacties van het bestuur € 3.464. Hiertegenover stonden projectkosten ter hoogte van
€ 2.828, zoals beschreven in het verslag van het bezoek van Harry van Nie aan Sulawesi.
Na rente en een klein bedrag aan stichtingskosten was er over 2016 een batig saldo van
€ 4.855 welk bedrag is toegevoegd aan het eigen vermogen van de stichting, zodat het
vermogen is gestegen naar € 30.349.
Een deel van ons vermogen (€ 20.000) hebben wij in 2016 ondergebracht bij de ASN bank,
zoals opgenomen in ons beleidsplan.
Dankbaar zijn wij met de acties van anderen om geld voor onze stichting in te zamelen. In
2016 was dat bijvoorbeeld Paul van @emonsmassage. In totaal werd € 50,25 opgehaald en
aan onze stichting gedoneerd. Willem, ondersteund door Banierhuis Zeist, heeft voor onze
stichting fietsen opgeknapt en haalde daarmee € 1.500 binnen. Holger spaarde door het jaar
heen zijn kleine muntgeld voor de stichting op; ook dat leverde een leuke bijdrage. Ook werd
er tijdens het afscheid van een overledene geld ingezameld ten gunste van onze stichting.
En dan hebben we ook nog een aantal vaste donateurs die ons al jaren trouw zijn.
Geweldig al die bijdragen van anderen ten behoeve van de kinderen op Sulawesi!
Dit jaar mochten we de eerste donor welkom heten die gebruik maakt van de fiscaal gunstige
regeling en zich voor 5 jaar aan de stichting verbindt via een periodieke gift.

-.-.-.-.-.-.-.-.-

