Jaarverslag 2017 Stichting Somoi Makassar

VOORWOORD
Het jaarverslag is bedoeld om verantwoording af te leggen voor ons zelf als bestuur, maar in
het bijzonder naar allen die het werk van onze stichting een warm hart toedragen en ons
steunen als vaste donateur of als sponsor van onze regelmatig terugkerende activiteiten
zoals bijvoorbeeld de Singelloop in Utrecht In dit jaarverslag vindt u een weerslag van alle
onder de verantwoording van onze Stichting uitgevoerde werkzaamheden en activiteiten
over het jaar 2017.

We hebben een goed bestuursteam. Helaas moesten wij in oktober van dit jaar afscheid
nemen van een paar bestuurders van het eerste uur te weten Holger Drechsler
(communicatie) en Hartono Ngadimin. Als nieuwkomer mochten wij Lucas Kasanrokyat
welkom heten. Alle belangrijke pijlers zijn binnen het bestuur nu weer opgevuld. Peter Meijer
inmiddels benoemd als vaste secretaris. Voor de financiën Jos Valkenburg. Petra
Schothorst voor het beleid en Lucas als adviseur en tijdelijk ook belast met de
communicatie. Deze solide basis geeft Anette Martens 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.

Reden te meer om 2018 vol vertrouwen tegemoet te zien.

Harry van Nie

Voorzitter

DE STICHTING
De samenstelling van het bestuur heeft in 2017 een aantal veranderingen ondergaan. In
oktober van dit jaar hebben Holger Drechsler en Hartono Ngadimin aangegeven om
persoonlijke redenen te willen stoppen met de werkzaamheden van onze Stichting. In het
eerste kwartaal meldde zich bij ons Lucas Kasanrokyat als stagiair oefentherapie. Na een
paar gesprekken met Harry en Anette bleek hij een gedroomde kandidaat om voor Somoi
Makassar uitgezonden te worden naar Sulawesi. Lucas verbleef van februari tot en met
augustus op Sulawesi en heeft daar verschillende van onze kinderen behandeld maar heeft
ook diverse therapiegroepen opgezet en clinic’s gegeven. Resultaat van dit alles is dat hij
met een10 afstudeerde aan zijn opleiding en daar mag hij trots op zijn. Een trots die wij als
bestuur delen. Nog blijer werden wij toen Lucas aangaf zich voor een langere tijd als
vrijwilliger aan ons te willen binden en bereid te zijn nog een keer voor de stichting naar ons
werkgebied af te reizen. Inmiddels vervult Lucas bij de stichting de functie van adviseur van
het bestuur en is hij een onmisbare steun bij het ontwikkelen van ons beleid en de
begeleiding van nieuwe stagiaires.
Aan het einde van 2017 was het bestuur als volgt samengesteld:
- Harry van Nie: voorzitter
- Anette Martens: vice voorzitter
- Peter Meijer: secretaris
- Jos Valkenburg: penningmeester
- Petra Schothorst: algemeen bestuurslid (portefeuille beleid)
Naast het bestuur zijn er ook anderen die zich als vrijwilliger voor de stichting inzetten zoals
al eerder opgemerkt Lucas Kasanrokyat in de functie van adviseur van het bestuur.
Daarnaast hebben we op diverse fora oproepen geplaatst voor websitebouw en onderhoud.
Het bestuur van de stichting is 9 keer bijeen gekomen voor een vergadering.
Tijdens deze vergaderingen zijn de volgende onderwerpen aan de orde geweest;
* werving en uitzending van vrijwilligers/stagiaires naar Sulawesi
* het voorbereiden van het opstellen van een vrijwilligersbeleid en vrijwilligerscontract.
*het onderzoeken van de mogelijkheden om samen te werken met Ibu Evi om een vaste
standplaats te realiseren in Makassar
* het onderzoeken van de mogelijkheid om in Makassar en of andere vaste locaties in
Makassar en Rantepao/ Toraja om een behandelruimte annex werkplaats te realiseren en
daarvoor sponsoren aan te trekken.
* onderzoeken van de mogelijkheden om samen te werken met andere fondsen zoals o.a.
het Lilianefonds.
* de zorg en de toekomst van Ryand, die als gevolg van een ongeluk een dwarslaesie heeft
opgelopen, maar nog niet in staat is zichzelf een nieuwe toekomst te verschaffen.
Er is voorts een jaarverslag over 2016 en een jaarplan voor 2017 vastgesteld. De
jaarrekening 2016 is vastgesteld en goedgekeurd . Vervolgens zijn deze stukken conform de
Anbi-voorwaarden op de website geplaatst. In december is tot slot een opzet gemaakt voor
het opstellen van een jaarkalender met jaarlijks terugkerende activiteiten.

DE RESULTATEN OP SULAWESI EN IN MAKASSAR
In dit jaar zijn twee personen namens de stichting afgereisd naar Sulawesi. Dat zijn onze
stagiair Lucas Kasanrokyat en onze voorzitter Harry van Nie.
Lucas is in februari voor een periode van 5 maanden vertrokken naar Sulawesi.
Gesponsord door Pak Tandu en Ibu Rumissing kon hij daar op een sociaal visum zijn
werkzaamheden verrichten. Hij kon in Makassar onderdak vinden bij Horst en Kerstin. Harry
en Anette vormden voor hem de achterwacht waarop hij een beroep kon doen als hij een
advies wilde hebben. Lucas heeft veel van onze vaste kinderen gezien en behandeld. Veel
aandacht heeft hij gegeven aan Ryand. Deze jongen raakte in september 2016 gehandicapt
vanwege een motorongeluk en waarbij hij een dwarslaesie opliep. Bijkomstigheid was dat hij
ernstig verzwakte als gevolg van decubitus. Met de begeleiding van Lucas klauterde hij
aardig op, meer gelet op zijn motivatie ten aanzien van zijn revalidatie, zou het beter zijn als
hij meer structurele zorg zou krijgen. Het past echter niet binnen de zorg van onze stichting
om die hulp te bekostigen. Het ontbrak Ryand aan power om voor zichzelf een nieuwe
toekomst te scheppen waardoor hij die zorg zelf zou kunnen betalen. Voor Lucas was deze
reis tevens het einddoel van zijn opleiding als oefentherapeut en scriptie dat in de vorm van
een reisverslag gegoten was. Hij behaalde daarmee een10. Een schitterend resultaat. Het
was het bestuur al opgevallen dat Lucas niet alleen heel erg gemotiveerd was om deze
uitzending te doen, maar dat hij in de praktijk heel pro-actief aan het werk was. Na ontvangst
van kleine signalen verwerkte hij die in diverse concrete activiteiten. Zo heeft hij clinics
gegeven aan een groep van 20 Ibu’s die met zijn instructies onze cliënten verder van zorg
konden voorzien. Daarnaast is hij ook een meester in het leggen van nieuwe contacten. Zo
heeft hij o.a. Ibu Evi met Harry in contact gebracht en zijn we met haar nog in overleg over
een mogelijke samenwerking.
Eind augustus is Harry van Nie voor de 4e keer afgereisd naar Sulawesi. In de krap 4 weken
tijd dat hij daar is geweest heeft hij een druk programma doorlopen. Samen met zijn steun
en toeverlaat Ibu Rumissing heeft hij 26 huisbezoeken afgelegd in Toraja bij voornamelijk
vaste cliënten/kinderen die al eerder door hem bezocht waren. Die bezoeken hebben soms
frustratie opgeleverd, enerzijds omdat hij niet alle einddoelen kon bereiken, anderzijds
verkeerden sommige kinderen lichamelijk en geestelijk in een situatie dat hulp voor hen niet
meer mocht baten. Maar toch waren er ook mooie en vreugdevolle momenten waarbij
duidelijk zichtbaar werd dat zijn interventies tot mooie resultaten leiden. Bijvoorbeeld bij een
jongetje met een half zijdige verlamming. Tot voor kort zat hij thuis alleen maar op de grond,
maar bleek toch in staat om te kunnen lopen. Harry heeft de thuisblijvers dagelijks op de
hoogte gehouden van de voortgang in zijn activiteiten en zijn gevoelens daarbij met hen
gedeeld. Dat waren vaak heftige momenten. In de gecursiveerde kaders hieronder blikt hij
daar nog even op terug.

“Er is en film, “children of a lesser God”. Heb de film niet gezien maar moest de

laatste tijd vaak aan de titel denken. Terug uit Indonesië, nog wat onwennig in het
herfstachtige Nederland (best koud hier!). Nog wat moe van reis en omschakelen,
kijk ik terug op 4 weken werken in Sulawesi. Ik ben heel erg tevreden over wat ik
heb kunnen doen in Toraja en in Makassar. In Toraja vooral door de 26
huisbezoeken met Ibu Rumissing samen en de andere Ibu’s die er dan bij waren.
De training tot slot op de laatste zaterdag aan alle Ibu’s en andere vrijwilligers. Ja

heel tevreden. Ook over wat ik in Makassar heb gedaan: het was betrekkelijk kort
maar wel gericht op constructief werken aan een vaste plek voor therapie. Dat is
nog lang niet rond maar er is een concreet doel: een werkplek in het nieuw te
bouwen weeshuis. In Toraja zou hetzelfde kunnen gebeuren in het Elim
Ziekenhuis. Ook dat moet nog ontwikkeld worden, maar het begin is gemaakt.
Tevreden dus over zowel de concrete zorg als over beleidsmatig werk.
Een van die moeilijke momenten was het bezoek van Harry aan het RS Hikmah ziekenhuis
in Makassar samen met (fysio) Ibu Hamrah. Dat bracht hen in contact met pasgeboren
kinderen met waterhoofdjes. Er werd gevraagd of de stichting bereid was de operaties van
deze kinderen te bekostigen. Hoe zeer we ook begaan zijn met het lot van deze kinderen
kunnen we als stichting niet op dit verzoek ingaan.

En dan is er het zwarte randje, of zwarte rand van het werk.(RS Hikmah ziekenhuis)
Natuurlijk ben ik blij met een Alfa die is gaan staan, een Septian (met het
Downsyndroom) dat nu gerichter kan oefenen en een Restu die ik
kniebeschermers ga toesturen zodat hij de trap op kan blijven klauteren. Yanti die
nu met okselkruk echt met haar protheses loopt en inmiddels gestart is met haar
beroepsopleiding op de Panti Social in Makassar ondanks de boosheid van haar
grootvader. Arnold (de jongen met de dwarslaesie) die aangemeld wordt voor de
Panti Social voor een beroepsopleiding. Komende week gaat hij er met Ibu
Rumissing heen. Allemaal top! Sylma die gaat oefenen met lopen (en vooral niet
met de nachtspalk) in de hoop dat het haar echt gaat lukken met behulp van de
Ibu’s om goed te lopen. En dat ze dan ook niet meer gepest wordt op school
omdat ze zo raar loopt.
Zo lang als de stichting al in Sulawesi opereert is dit altijd van tijdelijke aard geweest. Het is
dan ook een grote wens van de stichting om ons meer permanent te vestigen in Makassar
en of Toraja. De eerste verkennende besprekingen daarvoor zijn inmiddels gestart. Onze
contactpersoon daarvoor is ibu Evi een zakenvrouw ter plaatse die de wens te kennen heeft
gegeven om nauw samen te willen werken en ons straks te vestigen in een te bouwen
weeshuis bij Makassar en waarbij Pak Willem (hoofd van het weeshuis) alsmede Peter Stok
ook betrokken zijn. Verder zijn er via Pak Tandu contacten gelegd met het Selim Ziekenhuis
en is er gesproken over de realisatie van een werkplaats daar. 29 september keerde Harry
weer terug in Nederland. Moe en voldaan, maar bleef met levensvragen zitten. De
gedachten die daarbij door zijn hoofd schoten zijn te lezen in de cursieve kaders. Ondanks
die moeilijk te beantwoorden vragen is hij er wel van overtuigd dat er geen weg terug is en
dat we ons als stichting blijven inzetten om de grote nood daar te leningen.

Al die kinderen die ik in m’n handen mocht houden, waar ik mee mocht zoeken
naar kansen, uitdagingen naar meer en beter of soms niet, maar dat dat dan ook
goed en goed genoeg is. Soms ook de frustratie dat er niet kan wat nodig is. De
armoedige huisvesting van de drie zusters en hun moeder, de grootmoeders van
de door de ouders verlaten kinderen die het niet meer aankunnen. Een jongen als
Restu die slim genoeg is voor school maar daar nooit kan komen…
Children of a lesser God. Ik heb er last van, kan het moeilijk naast me neer leggen
maar misschien is dat ook goed. Het maakt ook dat ik zorg heb en voel en daarom
wil gaan en er wil zijn voor al deze bijna kansloze kinderen. Er moet zoveel, zoveel
meer. Waar komen al die genetische afwijkingen vandaar? Waarom gaat het zo
vaak mis bij de geboorte? Waarom komt meningitis (hersenvliesontsteking) zo
vaak voor? En vooral: hoe is dat te voorkomen en kan Somoi Makassar daar een
bijdrage in leveren?

FONDSENWERVING
Hartono heeft samen met Holger het voortouw genomen voor de fondsenwerving van de
Marathon in Dusseldorf. Ook dit jaar heeft het bestuur deelgenomen aan de Singelloop in
Utrecht. Jos, en Holger hebben meegelopen alsmede Maarten van Vulpen een neef van
onze secretaris. Voor beide lopen werd sponsorgeld ingezameld, met een totale opbrengst
van ongeveer € 325,00
COMMUNICATIE
Op 23 januari 2018 is een dank je wel mail verstuurd met daarbij gevoegd een fotocollage
van Harry’s bezoek het afgelopen jaar aan Sulawesi en waarin vrienden en donateurs van de
stichting bedankt worden voor hun (financiële) steun aan de Stichting.
Harry schreef tijdens zijn verblijf op Sulawesi een dagboek dit is onder een groot aantal
belangstellenden van onze stichting verspreid
Deelnemers voor de verschillende lopen werden gevonden door een rechtstreekse
benadering van familieleden dan wel in het netwerk van de bestuursleden. Daarnaast bleek
ook Facebook hiervoor een belangrijk communicatiemiddel.
De stichting beschikt over een website (WordPress formaat), een weblog
(somoimakassar.shareyourstory.nl), een website (www.somoimakassar.nl), een LinkedInaccount en een Facebook-account. In 2017 werd voornamelijk gebruik gemaakt van
Facebook (FB) om derden te informeren over activiteiten van de stichting. Op 31 december
had ons FB-account 206 volgers/vrienden. Het bestuur is van mening dat de website en
aanverwante media een flinke upgrade nodig hebben om onze achterban optimaal van
informatie te blijven voorzien. Daarnaast is er door het vertrek van Holger extra mankracht
noodzakelijk om ook de Facebookpagina tijdig van nieuwe informatie te voorzien. Voor al
deze werkzaamheden hebben we getracht nieuwe vrijwilligers te werven. Helaas is dit nog
niet gerealiseerd maar inmiddels worden er al wel gesprekken met mogelijke kandidaten
gevoerd.
FINANCIEEL

In het verslagjaar 2017 waren de inkomsten uit hoofde van donaties € 4.984,00 en van
loopacties van het bestuur € 325,00 Hiertegenover stonden projectkosten ter hoogte van
€ 3.819,00 zoals beschreven in het verslag van het bezoek van Harry van Nie aan Sulawesi.
Na aftrek van kleine kosten is er een batig saldo van € 1.193,00 welk bedrag is toegevoegd
aan het eigen vermogen van de stichting, zodat het vermogen is gestegen naar
€ 31.542,00
Mede doordat de bestuurders en andere vrijwilligers belangeloos meewerken aan het
bereiken van de doelen van de stichting zijn wij in 2017 wederom in staat geweest om ons
vermogen verder te laten groeien naar € 31.542,00Een 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
2017 waren dat bijvoorbeeld C.van der H. en een collega van Anette en Harry uit Austerlitz
met een project fietsen repareren en opknappen alsmede mw. A. R. die een bedrag schonk
uit een legaat en M. van V. met sponsorgeld uit de Singelloop Utrecht
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!
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