
 

1 
 

                                                            

 

Jaarplan 2021 

 

Verantwoording: Als gevolg van de Coronapandemie zijn onze plannen voor 2020 

grotendeels doorgeschoven naar 2021. Om die reden hebben we er voor gekozen geen 

nieuw jaarplan voor 2021 te schrijven, maar het jaarplan 2020 als basis te nemen voor het 

komende jaar. Hier en daar is het wat geactualiseerd en aangepast. Wij hopen van harte dat 

we onze ambities voor 2021 wel waar kunnen maken! 

Al weer 11 jaar zet onze stichting zich in voor kinderen met een beperking op Sulawesi. Door 

hen op te sporen, goede medische en paramedische 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. Dat doen we altijd in samenwerking met lokale organisaties en met de 

enthousiaste inzet van vrijwilligers en stagiaires. De vrijgevigheid van vele trouwe donateurs 

maakt dit werk mogelijk. 

Bij ons werk richten wij ons voornamelijk op de stad Makassar en Rantepao in Toraja. 

Voor 2020 hebben we de volgende plannen en voornemens: 

Op Sulawesi 

1. Werkbezoek 

Evenals afgelopen jaren vertrekt Harry (fysio-/manueel therapeut en tevens voorzitter 

van onze stichting) in de nazomer voor 4 weken naar Sulawesi. Samen met onze 

samenwerkingspartners zal hij dan kinderen met een fysieke beperking opsporen, 

bezoeken en behandelen. Ook worden kinderen die wij eerder hebben geholpen 

bezocht om te kijken of er nazorg nodig is. Daarnaast traint hij ouders, verzorgers en 

therapeuten zodat zij betere zorg kunnen bieden. Waar nodig worden medische e/o 

(para)medische zorg en hulpmiddelen geregeld en soms wordt ook hulp bij de opstap 

naar scholing en/of werk verleend. 

Onze aandacht zal dit jaar onder meer uitgaan naar Datu. In 2019 is de door ons in 

gang gezette operatie van Datu mislukt. Inmiddels weten we dat de artsen van het 

OLVG (Amsterdam) die twee keer per jaar op Sumatra operaties verrichten, hem 

verder kunnen en willen helpen (tegen geringe kosten voor de nazorg). Of Datu daar 

zelf aan toe zal zijn moet nog blijken. Zo ja, dan zullen wij er alles aan doen om hem 

te ondersteunen bij het vervoer en verblijf. Dan zijn er nog twee schrijnende gevallen: 

de jongen met de dwarslaesie die totaal verstijfd de hele dag in een rolstoel voor het 

raam zit en het meisje dat in de rimboe zit, ook totaal verstijfd, met mogelijk een 
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abces in haar been. Vorig jaar konden we daar niet verder mee komen, dus dit jaar 

heeft dat opnieuw onze aandacht en hopen we deze situatie te kunnen verbeteren. 

 

Dit jaar zal Harry zo mogelijk ook in het voorjaar naar Sulawesi gaan. Dit bezoek 

staat vooral in het teken van het voorbereiden van een werkbezoek dat de “University 

of Physiotherapy” (SOMT, Amersfoort) in augustus naar Sulawesi heeft gepland. Het 

doel is dan vooral om contactpersonen ter plekke te regelen voor stagiaires en 

management van SOMT, alsmede de stageplekken en de huisvesting voor de 

stagiaires. Daarnaast zijn er twee studenten van de Haagse Hogeschool (opleiding 

bewegingstechnologie) die stage willen lopen op Sulawesi voor onze stichting. Zie 

verder onder punt 3. 

 

Het geven van voorlichting, gericht op verbetering van de leefomstandigheden, 

toegankelijkheid van bestaande voorzieningen (huisartsposten, ziekenhuizen, 

hulpmiddelen) zal ook dit jaar aandacht vragen. En het nadenken over het opzetten 

van een programma om meer preventief te kunnen werken zal ook dit jaar niet op de 

actielijst ontbreken. 

Meer en meer zullen we met onze samenwerkingspartners proberen om de 

fysiotherapie op een hoger niveau te tillen, zowel in Makassar als in Toraja.  

 

2. Het realiseren van kinderfysio in Toraja/Rantepao en het realiseren van een 

permanente uitvalsbasis voor onze stichting 

Onze wens een permanente uitvalsbasis te realiseren in het werkgebied 

Toraja/Rantepao begint steeds meer vorm te krijgen. Er zijn inmiddels goede 

contacten met 2 ziekenhuizen. Het Lakipadada heeft 5 fysiotherapeuten die 

openstaan voor het opdoen van kennis op het terrein van kinderfysio (ontbrak tot nog 

toe in deze regio). En in het Elim ziekenhuis hebben we een ruimte toegewezen 

gekregen die we mogen inrichten als oefenruimte.  

Dit alles brengt het komende jaar de nodige uitdagingen met zich mee. Want hoe 

zorgen we dat in het Elim kinderfysio gerealiseerd wordt en hoe kunnen we ervoor 

zorgen dat de therapeuten in het Lakipadada de juiste training krijgen? Ook zal de 

oefenruimte ingericht moeten worden. 

Voor het opleiden van de fysiotherapeuten gaan we ondermeer onderzoeken of onze 

contacten met de universiteit in Makassar wat kunnen opleveren. Daarnaast proberen 

we Nederlandse stagiaires te vinden die daar een rol in kunnen spelen (zie ook 

hierna). De inrichting van de oefenruimte is financieel mogelijk geworden door een 

donatie die wij eind vorig jaar ontvingen van Stichting Somoi (de oorspronkelijke 

organisatie waar Anette jaren voor gewerkt heeft). Ook dit zal het komende jaar dus 

onze aandacht krijgen. 

 

Naast deze samenwerking met de twee ziekenhuizen in Rantepao gaan we het 

komende jaar nader onderzoeken of het weeshuis daar voor ons van betekenis kan 

zijn. Het terrein en de gebouwen van het weeshuis worden nu minimaal gebruikt. We 

zien hier prima mogelijkheden om een revalidatiecentrum te realiseren. Het is 

misschien nog wat dagdromen, maar de moeite van het onderzoeken meer dan 

waard.  

In Nederland 
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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. 

Vorig jaar is een belangrijk contact gelegd met de “University of Physiotherapy” 

(SOMT, Amersfoort) die serieus interesse heeft om stagiaires naar Sulawesi te gaan 

sturen. Een en ander in direct contact met de opleidingen voor fysiotherapie in 

Makassar (w.o. de Universiteit) en met de RBM (Revalidatie) in Toraja. Verder zijn we 

met tal van Hoge Scholen voor fysiotherapie, oefentherapie en ergotherapie in 

gesprek over stageplaatsen. Zoals ook onder punt 1 vermeld, hebben zich inmiddels  

2 studenten van de Haagse Hogeschool (bewegingstechnologie) aangemeld om voor 

16 weken stage te lopen in Makassar en Toraja. Ook proberen we nog steeds 

vrijwilligers te vinden om op Sulawesi een betere bezetting te krijgen en meer 

continuïteit in de begeleiding. Hiervoor zullen o.a. relevante beroepsverenigingen in 

Nederland worden benaderd. Hopelijk kunnen we dit jaar hierin verdere stappen 

zetten.  

 

Ook ter ondersteuning van onze activiteiten in Nederland kunnen we altijd extra 

krachten gebruiken, met name op het communicatieve vlak e/o de fondsenwerving. 

Hiervoor zullen we o.a. oproepen doen via Facebook 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 zijn we 

aan het 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.  

Andere organisaties waar samenwerking mee is ontstaan is Stepping Stones op Bali 

en Harapan Jaya, een Stichting die via het OLVG in Amsterdam jaarlijks specialisten 

naar Indonesië (met name Sumatra) stuurt om daar kinderen gratis te opereren. We 

zullen de samenwerking dit jaar verder vorm geven. 

 

5. Communicatiemiddelen 

We zijn een heel eind op weg om onze website mooier en overzichtelijker te maken. 

Het feit dat alle Facebook-berichten nu direct op de website zichtbaar zijn is een 

fantastische verbetering. Het komende jaar worden jaarverslagen en foto’s 

toegevoegd waarmee de website z’n definitieve vorm zal krijgen. 

Vorig jaar heeft Harry onze Facebook-pagina opnieuw leven ingeblazen en dat heeft 

veel mooie resultaten opgeleverd (ook in termen van donaties). Het komende jaar 

zullen we dat zeker voortzetten.  

 

6. Financieel / fondsenwerving  

Voor ons werk op Sulawesi zijn we afhankelijk van gulle gevers in Nederland. Op 

verschillende manieren zullen we proberen hen te bereiken en het hen ook 

aantrekkelijker en gemakkelijker te maken om te doneren. Zo onderzoeken we de 

mogelijkheid om een directe betaling/donatie via onze website te doen. Ook krijgen 

donateurs de mogelijkheid om ten gunste van een specifiek kind te doneren. Jaarlijks 

wordt er dan verantwoording afgelegd over de besteding van de donatie en wordt 
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informatie verstrekt over de ontwikkeling en behandeling van het kind en eventueel 

de studieresultaten. Verder zullen we donateurs informeren over de (extra) fiscale 

voordelen die er zijn bij het doen van een (periodieke) gift aan onze stichting.  

Daarnaast proberen we zelf een sponsoractie op touw te zetten in de vorm van een 

Indische maaltijd en zullen we mogelijk ook weer deelnemen aan de Singelloop om 

sponsorgelden binnen te halen. 

Ook zoeken we naar mogelijkheden om via andere organisaties geldstromen te 

genereren. Tot nu toe hebben we vooral solistisch gewerkt en met onze ambitieuze 

plannen zouden we onszelf wellicht ook een groter financieel jasje moeten aanmeten.  

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

beleidsplan 2019-2024.  

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

met een beperking op Sulawesi! 

Het bestuur van Stichting Somoi Makassar, 

Annette, Harry, Jos, Peter en Petra 

Februari 2021 


