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Somoi reis 2015 
Sulawesi/Makassar 15 juli - 6 augustus 2015 

zondag 19 juli 
een soort van vakantiedag 

Hoe begint een reis naar Sulawesi? Na m'n bezoek aan Makassar in juli 2013 met 
Anette samen aan ons project in Makassar denk heb ik vaak na over een volgende 
reis en koester ik de wens om net als Anette ook zelf aan de slag te gaan hier. Nu, 
twee jaar later zit ik in Makassar, op een zondagmiddag aan een zwembad bij een 
hotel, waar ik overigens niet logeer. Ik heb een kamer in het huis van ene Dominik, 
vriend van Anette waar zij zelf ook een kamer heeft tot haar vertrek komende 
dinsdag. Een groot huis, centraal in de stad, niet erg schoon en vooral heel 

rommelig. Past bij mijn beeld van een bioloog die 
onderzoek doet naar zeegrassen. Maar voor 7 euro per 
nacht is dat evenwel heel comfortabel. Ook als ik besluit 
te reizen kan dit m'n vaste punt zijn en met een 
brommer voor de deur is dat helemaal goed. 

Natuurlijk begint het met moe zijn na een reis van zo 
alles bij elkaar 25 uur. Op woensdag 15 juli om 12 uur 
van huis naar utrecht centraal waar  
Sanne en Giph me opwachten om 

samen naar Schiphol te reizen. De reis begint met vertragen 
omdat eerst het Ledigh Erf afgesloten is, dan de brug open staat 
en ik m'n trein mis. Een kwartier later in de trein naar Schiphol en 
tijd genoeg omdat ik pas om 16.45 uur vlieg. Vlot langs de 
incheckbalie volgt het eerste wachten na het afscheid bij de 
douane. Via een chat-berichtje op Wordfeud ontdek ik dat 
Annette uit Leiden ook op Schiphol is, op weg naar Istanboel en nota bene via  
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G02 vertrekt terwijl ik in G03 zit. Maar de afstanden zijn groot en ze zit al in het 
vliegtuig tegen de tijd dat ik het allemaal door heb. 

een voorspoedige reis 
Eenmaal aan boord blijkt er geen passagier op stoel K te 
zitten zodat m'n tijdelijke reisgenote opschuift naar het 
raam en we een extra stoel hebben voor onze spullen. Ze 
blijkt een gezellige compagnon en delen zo de non-stop 
ca 14 uren vliegen naar  Jakarta. Daar nemen we afscheid 
en dan komt de verwarring bij de transit. Snel geld 
pinnen voor de vliegveld-tax die ik achteraf toch weer 

niet hoef te betalen, huh, en onzeker of m'n bagage wel overgezet is naar de 
aansluitende vlucht van eveneens Garuda.  Er blijven veel koffers achter die door 
hadden gemoeten, maar de mijne zit daar niet bij en nadat de band helemaal leeg 
is ga ik door naar de volgende wachtruimte. De 2 uur overstaptijd is inmiddels een 
klein uur geworden en gewapend met vers water stap ik om 15.45 lokale tijd 
(10.45 NL tijd) om 2.5 uur later in Makassar te landen. Inmiddels al behoorlijk 
afgedraaid na weinig uren slaap (ondanks 2 slaappillen). Het is nog even 
spannend of Anette me op kan kom halen. Ze is net uit het ziekenhuis na een 
periode van hoge koorts t.g.v. dengue. Dan zou ik zelf moeten uitzoeken hoe ik 
een taxi regel naar het huis, maar niet nodig. Ze staat daar met emmer (niet om 
over te geven, maar om op te zitten, omdat ze nog heel erg verzwakt is) en taxi en 
zo rijd ik voorspoedig naar m'n huis in Makassar. 

De eerste indruk wordt vertekend door vermoeidheid en nog moeten landen. Het 
huis is erg groot en m'n kamer is ok ondanks het wat vervallen meubilair (een kast 
en een ladekast vol rommel). De badkamer is heel erg vies, warm en stinkt naar 
riool. Dat komt later wel. Eerst zitten met het wijntje dat ik van Sanne meekreeg en 
een en ander met Anette bepraten. Ze lag een week in het ziekenhuis, hoge koorts 
en overal spier- en bot-pijnen. Niet leuk zo alleen, ook al is het personeel daar 
heel aardig, is het heel mooi en schoon en is de behandeling goed. Zelfs als je de 
taal goed spreekt blijft het erg eenzaam zo. Ik vul de ruimte weer wat op tot aan 
haar vertrek op aanstaande dinsdag. Ik zie daar erg tegen op want aanvankelijk 
zou dat donderdag zijn. We hebben nu minder tijd om mij in te werken, maar we 
zullen het er mee doen. 
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vrijdag, 17 juli 

eerste dag 

Op vrijdagavond ben ik de dagen al helemaal kwijt. De eerste nacht was ik om 
2.30 uur al weer wakker en heel moe maar slapen zat er niet meer in. Maar er is 
WIFI hier en dat maakt een hoop goed. Mailen, chatten, helemaal goed. Heerlijk 
toch de lijntjes met Nederland. Dat was ooit de korte golf, radio Kootwijk.... 

Door het tijdsverschil van 6 uur (het is later dan in Nederland) vallen de meeste 
lijnen stil om 6-7 uur 's ochtends. Dan slaapt Nederland, althans de meesten daar. 

Ziekenhuis en vuurdoop 
  

Met Anette naar het ziekenhuis om bloedbeeld en bloeddruk te bepalen. De 
trombocyten waren lange tijd veel te laag met dus kans op bloedingen, en de 
leukocyten te hoog door de virale infectie. En dat door 1 klein zwart-wit gestreept 
vrouwelijk mugje dat ook nog eens geïnfecteerd is met dengue! 

Anette  is nog te moe om zelf te rijden dus aan mij de spannende taak om haar op 
de motor naar het ziekenhuis te brengen. Het is niet ver maar daarom niet minder 
spannend. 

Prachtig schoon ziekenhuis en inderdaad hele aardige mensen. Een vrouwelijke 
arts die het liefst Engels spreekt en het bijna jammer lijkt te vinden dat Anette 
Indonesisch spreekt. Ze houdt dapper vol en iedere keer schakelt ze weer over op 
Engels. 

Bloeddruk is goed (was voorheen te laag) en aantal trombocyten was flink 
toegenomen, leukocyten zijn weer normaal. Goed nieuws dus! Met een te lage 
trombocyten-waarde mag je niet eens vliegen. Wat rest is een vreselijk jeuk aan 
met name haar voeten. Niet duidelijk of dat met herstel te maken heeft van de 
kleine bloedvaatjes of dat het een allergische reactie op de medicijnen is. Maar ja, 
waarom dan alleen de voeten? 

Dan terug op de motor. Links rijden, tenzij het niet goed uitkomt, dus overwegend 
links en verder geen regels. Opletten op voor en naast je, omkijken doe je niet en 
als je als eerste toetert mag je voor, maar dan moet je dat ook durven doen 
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natuurlijk. Dan nog een motor die anders schakelt en een voorrem die je vooral 
niet te veel moet gebruiken en ja, dan ook nog de weg weten. Oeps dat is nog 
een klus. Maar we komen weer heel terug! Les 1 (heen) en les 2 (terug) zijn goed 
gegaan. Wijze tip: het hoeft niet snel ook al lijkt en is het verkeer heel erg hectisch, 
iedereen gaat z'n eigen gang.  

's Middags de 3e les en nu het drukke verkeer van 
de stad in. Dat is nog even oefenen zeg maar maar 
we bereiken zonder schade de Mall waar we 
neerstrijken op het terras van de Starbucks. Veel is 
nog dicht omdat het suikerfeest nog maar net 
afgelopen is. 

zaterdag 18 juli  

pas de tweede dag  

Onderzoek Mastur 

De eerste afspraak staat al gepland om 9.30 -10.00 op het revalidatiecentrum met 
Mastur. Ik prent de inrit van het centrum goed in m’n geheugen want het ligt langs 
een doorgaande weg met middenberm en als je ‘m mist moet je heel erg 
omrijden om terug te komen. 

In het paviljoen zit hij al te wachten met 
Nursiamsi. Ze lijken iets “te hebben’ samen 
maar dat is in hun cultuur not-done. Ze is 
wat giechelig, maar Nursiamsi is uitermate 
goed gemutst. Mastur lacht er wat 
verlegen bij. Normaliter mag ze niet in de 
barak komen en zeker niet op z’n kamer. 
Mastur heeft een ernstig vervormd linker 
been, vermoedelijk door polio toen hij 6 

maanden was. Hij hinkt op z’n rechter been maar heeft ook jaren over de grond 
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geschoven zo te zien aan het eelt op z’n been. Het lijkt me 
een ontzettend aardige jongen of eigenlijk man, hij is 25, 
maar ook heel jongensachtig. Zit hier alleen want z’n familie 
woont op Lombok. Hij heeft er een jaar op zitten en doet 
autotechniek op het RC. Of hij ook gerichte fysiotherapie 
krijgt is niet duidelijk.  

Mastur heeft een heftige vraag: hij wil z’n been eraf en dan 
een prothese zodat hij kan staan en 
lopen op twee benen. Geef hem 
ongelijk, maar een verder gezond 

been amputeren is nogal wat. Ons doel van vandaag is het 
in kaart brengen van z’n mogelijkheden en beperkingen 
om daarna te kijken wat er gedaan kan worden. Ik 
onderzoek heup, knie enkel gewrichten en zie een 
verrassende aanpassing van z’n been: omdat hij altijd op 
z’n been gezeten heeft en niet heeft kunnen staan kan hij 
z’n knie niet meer strekken. Het houdt op bij een stand van 

90 graden, verder buigen kan hij 
met z’n voet tot ver in z’n bil. Z’n 
onderbeen buigt daarbij in een diagonaal. Hoewel de 
hamstrings als kabels gespannen staan wordt de beperking 
van het strekken m.i. door vergroeiing van het bot 
veroorzaakt. Z’n voet staat dwars gekanteld, maar kan wel 

plat als hij gehurkt zit. eigenlijk ook heel functioneel, zeker ook voor een brommer- 
of automonteur, maar dat wil je niet, je wilt staan en lopen op twee benen. Z’n 
been is vervormd, kleiner, zeker 8 cm korter. Verder een stevige, gezonde sterke 
jongen. 

We zien een amputatie niet zitten. Hij heeft Nursiamsi als voorbeeld met prachtige 
functionele onderbeenprothese maar zij heeft nooit een onderbeen gehad. Dat is 
anders dan een amputatie (wond, littekens, fantoomgevoelens). We stellen voor 
om naar een orthopeed te gaan in het ziekenhuis waar Anette gelegen heeft. Het 
is een goed (en duur) ziekenhuis met artsen die in het buitenland opgeleid zijn en 
ook engels spreken (fijn voor mij). Maandag moet Anette toch voor controle om 9 
uur, dus spreken we met Mastur om 10 uur af. We geven hem geld voor de taxi en 
Nursiamsi gaat natuurlijk mee! 
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Achmad 

We zijn op weg naar Achmad en ik mag weer rijden. Blijft wel spannend maar de 
aanwijzingen van Anette helpen goed. Ze schroomt een beetje om aanwijzingen te 
herhalen als ik ze even vergeten was (richtaanwijzers uitzetten b.v) maar ook niet links van 
een taxi-busje rijden want die gaan soms ineens naar de linker kant om passagiers in en 
uit te laten stappen. “keri Keri” (links links) roep je als je uit een busje wil en dan stopt de 
chauffeur links aan de kant. Daar moet je dan niet tussen zitten.Rechtsaf is nog de 
spannendste manoeuvre: je moet door het tegemoetkomend verkeer een weg vinden 
naar de overkant. Je krijgt pas ruimte als je ‘m neemt, maar je moet ‘m dan ook zonder 
aarzeling nemen en blijven opletten of (zeker die grote auto’s) je ook de ruimte willen 
geven om te passeren. Het is een raar verkeer maar eigenlijk heel sociaal: iedereen let op, 
toetert zich gek, maar dan weet je wel dat ze er aankomen en door willen, maar iedereen 
geeft elkaar ook de ruimte. Een andere leuke is om vanaf de rechter weghelft schuin door 
te steken naar de linker baan. Dat moet vaak als je rechtsaf slaat en er is te veel verkeer 
die je tegemoet rijdt. Dan blijf je eerst nog langs de kant, tegen de stroom in rijden totdat 
je een gaatje ziet (of maakt) en benut. Ik vind het leuker en leuker worden! En belangrijk 
element: ik heb het er tot nu toe zonder kleerscheuren afgebracht! 

We komen bij Achmad aan en natuurlijk is hij weer blij om Anette te 
zien. Wat is dat toch prachtig! Stralende lach, blije ogen, duimpje 
omhoog.  

Triest verhaal is dat hij niet elke dag meer opgehaald wordt om naar 
school te gaan. Hij staat dan vanaf hel vroeg tot zeker 11 uur ’s 
ochtends aan de kant van de weg te wachten, voor niks. De jongen 
die hem haalt en brengt op de brommer krijgt niet genoeg (meer) 
betaald en dat blijkt nu al een jaar zo te zijn. Dat hoorden we later van 
Nur. Natuurlijk leggen we de meerprijs bij (ik geloof 2,50 euro per maand) om de 
benzinekosten te dekken, want dat klopt wel, de benzine wordt bijna met de week 
duurder. 

Als ik zijn gele rollator bekijk dan staan de steunen veel te hoog en 
de linker klapt telkens omlaag. Het lijkt ook of de wielen te strak 
staan (dat is een afstelling om te voorkomend at de rollator te hard 
gaat voor sommige kinderen. dan ben je de rollator ineens kwijt zeg 
maar). Ik stel een en ander af en met het doen van de bood-
schappen voor Ahmad  lenen we een inbus-sleutel op de SLB van de 
vader van Sander. 

We hebben een hele lijst: luiers (al is hij meer en meer zindelijk aan 
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het worden! Hij plast niet overal meer in huis b.v, lijkt me erg fijn), 
maar voor school krijgt hij er wel eentje om. Zeep, shampoo , 
tandpasta (wel van Sensodyne. Huh?) en zeep van Johnsons en 
Johnson, ok. Tandenborstel en we gaan wat kleren kopen omdat we 
een gift van 100 euro te besteden ebben. Dat 
is leuk winkelen natuurlijk. 

Als we terug komen is Achmad zo blij. Ach 
wat straalt hij van oor tot oor bij z’n gele T-

shirts. Maar ik zie in m’n ooghoek ook z’n (in leeftijd) jongere zusje 
kijken en bedenk dat ik zoveel verhalen ken van broertjes en 
zusjes die zo’n broertje of zusje hadden waar”iets mee was”. Alle 
aandacht, of toch vooral veel aandacht gaat dan naar dat 

hulpbehoevende kind. Wellicht wat overgevoelig 
voor de “underdog” zeg ik het aan Anette en stel 
voor dat we volgende keer ook iets voor de 
zusjes meenemen. Ze vindt het een goed plan. 

We brengen de inbussleutels terug en worden 
bijna gestrikt om op de SLB te blijven eten, maar 
we willen graag terug. We hebben er  al heel wat 
uurtjes op zitten en willen even niks. ’s Avonds 

eten we met Jan en z’n huidige vrouw en zoontje van bijna 3 jaar in 
een visrestaurant bij ons in de buurt. Verse vis uit een bak met ijs, ter plaatse bereid en 
super lekker!  

feestje bij Philip 

’s Avonds is er een feestje van de expats bij Philip “Markiza”. Markizaat is een 
frisdrankje in een beker wat het geweldig is gaan doen en wat op zijn naam staat 
als ondernemer. Philip is “binnen” zoals dat heet. Het feestje is voorbij de weg 
waar veel vervallen op motoren zijn. Ze zetten je stil, halen je contactsleutel eruit 
en willen geld, telefoon, whatever en als het tegenzit ben je je motor kwijt. Ik heb 
al weinig zin in zo’n feestje en helemaal niet als ik daar ook gevaar bij loop. 

Anette belooft dat we op tijd (voor 22.00 uur) terug rijden. Dan is er nog veel 
verkeersdrukte op die route. Zulke feestjes vind ik niks. Het gaat nergens over dus 
zeg ik ook maar niks. Een van de gangmakers merkt dat op en roept: “Harry, you 
are so quiet” en als ik dan antwoord dat ik dat altijd ben is het blijkbaar ok. 
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We gaan op tijd terug en komen heelhuids aan. Moet zeggen dat Anette wel 
aanzienlijk harder reed dan anders. Kan door de twee drankjes zijn, maar is ook 
wel waar dat langzaam rijden gevaarlijker is. 

zondag 19 juli  

de eerste rustdag! 
 

Gek genoeg moeten we allebei moeite doen om niets te 
moeten en te hoeven. Sterker nog we jagen elkaar een 
beetje op met plannen, ideeën, idealen. En als we samen in 
de werkkamer zitten kunnen we geen van beiden stoppen 
met verhalen schrijven, foto’s uitzoeken en plaatsen in het 
weblog (wat ik nu in m’n eentje nog meer zit te doen haha). 

We gaan naar het zwembad van een hotel en voor een 
kleine vergoeding mag je daar gebruik van maken. Nou vind ik dat zwemmen niet 
zo, maar het is een prachtige tuin en daar begon ik m’n eerste deel van m’n 
dagboekverhalen.  

De eerste cirkel is rond. 

Ik geloof dat we zelfs vergaten dat we moesten eten, het liep al tegen een uur of 2. 
Zijn we ook niet goed in. Gebeurt ons vaker dat we ineens helemaal flauw en slap 
geworden zijn en dan pas bedenken dat we hadden moeten eten. Er valt nog 
altijd wat te leren. 

Ik moet even diep graven maar het kan zijn dat we ’s avonds bij Uno pizza hebben 
gegeten en daar ook expats tegenkwamen. Die hebben zo hun vaste stekjes in de 
stad. Pizza’s zijn geen aanrader hier overigens. 
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maandag 20 juli  

ziekenhuis-dag 

Vandaag staat er veel op het programma. Om 9 uur naar het Ziekenhuis voor 
controle van de bloedwaarden van Anette en om 10 uur afspraak om met Mastur 
naar de orthopeed te gaan in datzelfde ziekenhuis. Grappig dat je daar gewoon in 
de wachtkamer kunt gaan zitten als je je eenmaal aangemeld hebt. Minder 
grappig is dat de Orthopeed pas om 12 uur begint. Alles komt traag op gang na 
de  Ramadan en het suikerfeest. 

De bloedwaarden van Anette gaan alleen maar beter en de bloeddruk is weer 
normaal. Ze krijgt ook met de dag meer energie en kleur en ik grap dat het komt 
door mijn aanwezigheid. De vreselijke jeuk aan haar voeten zou wel eens een 
allergische reactie op de medicijnen kunnen zijn. Nu ze gestopt is wordt het 
minder.  Grote kans dat ik haar morgen helemaal gezond af kan leveren op het 

vliegveld. 

 

Onze valkuil doet het goed, want we besteden de 
wachttijd (tot 12 uur) om eerst Mastur in te laten 
schrijven en als hij met Nursiamsi gaat wandelen langs 
het strand (wat een ondenkbare weelde is voor hen) 
gaan wij het reisgeld van de gecancelde reis naar Bali 
terughalen (Valt overigens erg tegen wat Anette daar 
van terug krijgt). En nog even langs de markt om een 
sarong te kopen.  

Eenmaal terug is het wachten om binnen te mogen bij 
de orthopeed. Een aardige, behoedzame man van 
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middelbare leeftijd en zoals de meeste artsen hier opgeleid in het buitenland.  

Mastur moet op de behandelbank maar met 3 vrouwen (inc. de assistente) is dat 
lastig uit de kleren gaan. Dat lossen ze heel netjes op door hem een soort 
lendendoek te geven die hij handig omdoet voordat het gordijn weer open 
geschoven wordt. De orthopeed bekijkt z’n been en bespreekt de wens voor 
amputeren. Hij ziet het niet zitten omdat het een gezond been is. Onze vraag of de 
stand van de knie chirurgisch gecorrigeerd kan worden beantwoord hij met een 
stellig “nee”.  De zenuwen en bloedvaten aan de achterkant zouden dan kapot 
gaan met als gevolg uitval en problemen met de circulatie. Het valt even stil. 
Mastur houdt zich flink maar ik voel z’n teleurstelling en pak ‘m even bij z’n 
schouder beet.  Ok, effe slikken, “we last the battle but not the war”.  

Anette gaat nog terug met de vraag of we röntgen-foto’s mogen laten maken en 
dat is goed. Als we afrekenen staan alleen de röntgenfoto’s op de nota. Het 
consult heeft hij niet gerekend. Bijzonder hè! De foto’s kosten ongeveer 40 euro 
en die betalen wij natuurlijk.  

Na een kleine aanval van paniek omdat de pinautomaat m’n pasje niet terug wil 
geven komt het snel weer goed als ik begrijp dat ik een tweede pinactie had 
mogen doen. Als je dan nee indrukt komt het pasje er geheel ongeschonden weer 
uit. Gelukkig! 

De foto’s nemen we mee en we besluiten om met Pak Nur te overleggen om een 
second opinion te vragen in een ander ziekenhuis. We houden nog even hoop. 

Samen scheuren we op de brommer naar het 
eethuisje van Maret en Donny, niet ver van ons 
huis. Nu Anette zich beter voelt wisselen we het 
rijden af. Ik leer ook van haar manier van rijden en 
omgekeerd blijf ik “rijles” krijgen. 

Maret heeft goed voor Anette gezorgd toen ze ziek 
was. Soepjes, sapjes, thee. Ze bracht het een en 
ander aar het ziekenhuis, zo lief. Nu is ze zelf een 
beetje kwakkelend. Ze heeft samen met Donny een 
eethuisje, soort lunchroom, met heel gezond eten en drinken. Wat een geweldige 
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plek! We eten een heerlijke (vegetarische) M&M 
burger (Mushroom and Mozzarella) en een salade en 
drinken vers geperst fruit. Een plek om te onthouden! 

We rijden door naar Achmad en nemen hem mee om 
kleren voor school te kopen. Zo’n uniform is op zich 
een mooi idee omdat iedereen uiterlijk dan “gelijk” is, 
maar het is wel een financiële druk voor de arme 

gezinnen en dat zijn er veel. 

Achmad mee op de motor, heen tussen ons in en terug voorop 
bij Anette met z’n handen aan het stuur. Ik vind het wat 
spannend (je zou hem toch verliezen onderweg!) maar het 

gaat helemaal goed. We kopen het kleinste overhemd en dat is al te groot. Als 
mensen vragen hoe oud hij is zeggen we 3, want dat klopt bij z’n lengte. Later zeg 
ik tegen Anette dat we gewoon moeten zeggen dat hij 21 is. Dat is beter dan 
wegmoffelen dat er iets met hem is en bovendien, je ziet ook dat hij geen gewone 
jongen van drie is. 

Als we later door hem, z’n moeder, broer en twee zussen uitgezwaaid worden 
rijden we door naar de SLB om met Nur te overleggen over Mastur. Het is leuk 
hem weer te zien en Diana z’n vrouw zet meteen de tafel vol met eten naast alle 
potten zoetigheid die nog over zijn van het suikerfeest. We 
eten een klein beetje van het een en ander omdat de 
lunch er ook nog stevig in zit. Zat overigens wel hele 
lekkere rendang bij! 

Nur tekent voor Mastur een orthese die over het hele 
bovenbeen gaat voor de stabiliteit en dan een poot er 
onder als onderbeen. Z’n onderbeen staat dan recht naar achteren. Is niet fraai 
maar dan heb je wel een been om op te staan! Zou een goede volgende fase 
kunnen zijn in het proces van oplossen. Amputeren is dan even van de baan. 

Ik denk zelf een een orthese die vast zit aan z’n onderbeen zodat je een 
scharnierend onderbeen krijgt. Zal het voorleggen aan de docenten van 
Bewegingstechnologie van Haagse Hogeschool. Misschien een leuke 
afstudeeropdracht voor de studenten daar? 
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Anette gaat contact zoeken met orthopeden in Nederland. We hebbende foto’s 
gescand met de iPhone (wat heerlijk al die mobiele technologie) en opgestuurd 
naar een oud stagiaire van ons. Die is nu anesthesioloog, of in opleiding daarvoor. 

Het programma is nog niet klaar. Na Nur rijden we langs Jalil, die bij z’n 
grootouders woont. Anette vertelt dat zijn opa hij hem mishandelt. Vreselijk. Als 
we aankomen hebben ze hem net ingezet als mop-machine voor de vloer. Handig 
zo’n kleinkind dat alleen kan kruipen. Uiteraard stralende lach van hem als we op 
bij hem langs gaan. 

We rijden door naar het huis van Hessel en Norce om spullen neer te zetten die 
Anette hier wil laten. Achteraf zijn we vergeten het kattenvoer mee terug te nemen 
naar ons huis. Dat moet nog naar haar katten op de SLB. Omdat zij nog niet thuis 
zijn moet ik later de sleutel gaan brengen. Oeps, ik krijg het druk! Sleutel, 
kattenvoer…het memolijstje groeit. 

Het is al donker als we heen en weer rijden over die zelfde gevaarlijke weg, maar 
het is nog vroeg in de avond. We eten een bordje garnalen in zoetzure saus (ze 
hadden er nog maar één) en drinken nog een biertje met Jan en Josef in een van 
de favoriete plekken van de expats en ik begin me te storen aan de negatieve 
uitlatingen van Josef. Vind ze ronduit discriminerend en probeer me er van af te 
sluiten. Ik hoor dezelfde teksten als m’n vader in de 60-er jaren had over 
Surinamers in Nederland en negers in Nigeria. Daar deugde ook niets van, lui 
dom niet gemotiveerd om te werken. En natuurlijk heeft Josef gelijk dat hier veel 
te verbeteren valt in organisatie, structuur, logistiek, motivatie, gedrevenheid en zo 
meer, maar dit is niet Nederland of in zijn geval Duitsland. Het is wel hoe de 
cultuur hier is. Dat hadden de Nederlanders in Nederlands Indië toch ook al 
moeten weten! Nou ja. Even laten zo. Ben te moe voor discussie en lijkt me ook 
onbegonnen werk. Anette gaat er luchtiger mee om en dat is misschien wel 
handiger. 

De dag is zo’n beetje om maar thuis gaan we nog schrijven, foto’s uitzoeken en 
uploaden voor share your story. Gezien het trage internet blijft dat een heel 
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geduldig (en vaak erg irritant) werk! Eigenlijk gaan we allebei weer iets te laat 
slapen…. 
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dinsdag 21 juli 

de laatste dag hier van Anette 

Op de laatste dag van Anette staat eert een ontbijt bij Marit en Donny gepland en 
ik rij er zonder aanwijzingen in één keer naar toe. Alweer geslaagd! Soms is het 
dus wel te doen met de weg vinden die ik zoek. Ik ontdek daar aan tafel met de 
kaart van Makassar voor m’n neus dat ik in m’n beeld noord en zuid heb 
omgedraaid. Dus dacht dat de Mall, de SLB het huis van Achmed in noordelijke 
richting lagen. Nu snap ik telkens m’n verwarring over de richting die we gaan. 
Even een flinke reset dus! 

Het ontbijt was weer heerlijk, wat een goed plek is dit en Maret bakt ook nog 
brood om mee te nemen. 

We rijden naar de Mall war Anette naar de kapper wil en dat is grappig want het is 
wel heel erg lang geleden dat ik bij een kapper zat. Ik ga voor de manicure en 
pedicure, nog nooit gehad maar lijkt me heerlijk. Anette gaat voor hoofd(haar), 

handen en voeten. Dus zit Anette op de kappersstoel terwijl een jongen aan m’n 
voeten begint en een meisje aan m’n handen. Wat relaxed zeg! Het duurt ook best 
wel een tijd en als ik uiteindelijk afgelakt wordt met nagelriem-olie (volgens 
Anette) dan heb ik prachtig schone tenen met glimmende nagels en schone 
handen met ook glim-glim nagels. Is wel grappig! 

Anette is wat langer onderweg, kan het natuurlijk niet laten om ondertussen een 
en ander met de telefoon te regelen, maar ondergaat het nagel-gebeuren als heel 
erg onplezierig. Apart hoe verschillend je dat kunt ervaren dus. 
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We struinen door de Mall en willen nog cadeautjes kopen voor de zussen van 
Achmed maar niet voordat we onze Gado Gado hebben gegeten in het 
restaurant. Ik oefen al met bestellen en als even later de drankjes niet komen ga ik 
ze halen, ergens bij een balie. De laatste Gado Gado voor Anette hier. 

Terug naar de motor kopen we armbandjes voor de meiden en na weer gezeur bij 
de stalling over 3000 rp i.p.v. de gangbare 2000, rijden we terug naar huis. Anette 
is opvallend relaxed met inpakken, zit nog van alles op de laptop te doen totdat ik 
zelf onrustig word en denk: je moet nu toch echt weg toch? 

Met de taxi samen naar het vliegveld. Jezus wat rijdt die man vervelend 
opdringerig, toeterend en veel te hard. Anette spot een hele lange zwarte haar op 
z’n wang… brrrr. Aangekomen wordt hij wat zenuwachtig als hij op me moet 
wachten om me mee terug te nemen. Dat mag namelijk niet, dat mogen alleen de 
taxi’s van het vliegveld, blijkbaar. Anette zegt me wat ik tegen de politie moet 
zeggen als we aangehouden zouden worden op de terugweg (fonetisch: “pee 
pee” wat zoiets betekent als heen en weer en dat ik dat zelf wou).  

Ik loop mee naar de incheckbalie wat even duurt en daarna 
naar de poortjes. Daar neem ik afscheid van Anette en slik 
even iets weg, zo bewust van nu alleen verder. Ik draai me 
om en loop de hal uit door de verkeerde en word door de 
bewaking in de richting van de uitgang gezet. Direct buiten 
staat m’n taxichauffeur onrustig te wachten. Ver weg staat hij 
geparkeerd en met dezelfde overdreven vaart rijden we 
terug naar Makassar. Opvallend is dat de tol nu 15000 is 
terwijl het normaal 10.000 is (was op de heen weg zonet ook 

zo) maar dan krijg ik weer 2000 terug. Het zal wel. Hij neemt een vreemde route, 
ook dwars door smalle straten terwijl het doorgaande wegen zijn. dan herken ik 
plotseling m’n straatje en roep “Jalan Kaneri!” maar hij rijdt door (huh?) om via en 
blokje om aan de andere kant, het begin van  de straat, te stoppen. Ik had een fooi 
voor z’n spannende moment op de luchthaven in gedachte, maar die had hij 
zojuist zelf al gescoord. Ook goed, maar ik voel nu al de beperking van geen 
Indonesische taal beheersen. Je kunt er letterlijk niks op zeggen! 

Eenmaal thuis in een nu leeg huis ga ik aan het werk met verhalen schrijven en 
foto’s op shareyourstory plaatsen. Dat het nu veel tijd kost is wel prettig, het leidt 
af. 
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Als ik te voet naar een restaurantje loop waar we gisteren ook zaten is nu niet 
alleen de inktvis maar zijn ook de Udang (garnalen) op. Er is alleen nog nasi 
goreng zegt hij, maar daar heb ik geen zin en bestel alleen bier. Net als ik weg wil 
gaan komt Josef met z’n vrouw binnen en blijf ik nog even hangen. Niet veel later 
wordt een ajam goreng geserveerd en denk ik “huh” allen nasi goreng toch? Nou 
ja, ook goed zo. Ik koop op weg naar huis vers gebakken cassave en duik nog 
even in m’n MacBook. De stilte in huis voelt niet eng, dat is tenminste fijn. 

woensdag 22 juli 

alleen op pad en verdwalen 

Ik begin de dag met best te lang foto’s uploaden naar shareyoustory.nl. Het 
programma is al niet zo snel maar met de internetverbinding daar is het echt heel 
heel traag en heel veel wachten… 

Het is al middag als ik de deur uit ga voor lunch (en ook ontbijt eigenlijk) en ja 
hoor wat gisteren zo feilloos ging ging nu helemaal niet, net een beetje niet, nee 
helmaal niet! Dus kom ik na veel omzwervingen bij Maret en Donny aan. Ik heb 
moet met scherp zien. M’n lenzen waren troebel en op een geven moment merkte 
ik dat ze verkeerd om in zaten. Omgewisseld voor ik de deur uit ging maar echt 
beter werd het niet. Fout dus, ze zaten eerst wel goed en bij het eethuisje ontdek 
ik dat ik niet goed kan lezen met lenzen en leesbril… dan zitten ze echt verkeerd. 

Warm druk spanning en dus hoofdpijn van ook pas om 1400 uur gaan eten omdat 
ik verdwaald was. Donny legt me uit waar ik een kaartje kan kopen voor de bus 
naar Toraja en waar de terminal is. Het eerste klopte, het tweede niet blijkt vrijdag 
maar dat kwam vanzelf goed.  

Ik vind moeiteloos de weg naar het ticket-bureau en koop een kaartje voor vrijdag. 

Totaal 170.000 rp (12 euro) voor een dag reizen, dat valt me mee. 

Via Elizabeth de Goeijen, die met haar man Gert in Toraja zit voor van of namens 
de kerk van Toraja, probeer ik een hotel te regelen. Via internet is het lastig om te 
ontdekken wat past. IK krijg het idee dat ze heel erg aan het aftasten is wie ik ben, 
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leest m’n profiel op Facebook of linked in en stelt veel vragen. Ik ben op m’n 
hoede voor al te christelijke mensen en weet ook dat het heel erg kan botsen als ik 
daar al ongelovige m’n entree maak. Maar wil me ook niet te te veel wapenen van 
te voren en wil graag souplesse houden. Ik ga daar heen om goed werk te doen 
en nee, klopt, ik geloof in van alles maar niet in een God. Is dat erg? Is toch alleen 
geloven toch? Ga het meemaken. 

IK rij naar de Thai (is niet echt zo maar ze hebben dat daar wel) en moet zonder 
leesbril eten bestellen. Dat valt niet mee. IK wijs iets aan en zeg “lemon juice” zegt 
de ober, sorry sir, you mean this? En vervolgens wijst hij een heel ander plaatje 
aan. “Yes yes, this please” antwoord ik met onscherpe blik. Of het van de kip met 
rijst is gekomen of toch het ijs in de juice (las pas later dat daar voor 
gewaarschuwd wordt), die avond laat begonnen m’n darmen nog meer te 
protesteren dan de dagen hiervoor. Toen stroomde het 
lekker vlot door zeg maar, maar dit was geen stromen 
meer, dit was een heel opdringerig gebeuren! 

Voor ik ga slapen drink ik nog een biertje het naburige 
hotel, buiten bij het zwembad en kijk tevreden terug op 
deze “eerste dag”. 
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donderdag 23 juli 

RC en Ibu Moernie 

Gewapend met kaart, kompas, GPS op m’n Indonesische telefoonkaart (leve m’n oude 
iPhone 4!) vertrok ik vroeg naar het RC om daar Ibu Moernie te ontmoeten. 

Met enige trots vind ik in één 
keer de ingang van het RC, 
ondanks de eenrichting-
verkeerswegen waardoor ik 
m’n route moest aanpassen. 
Ik was dan ook, heel erg niet-
Indonesisch te vroeg. 

Moernie werkt al een kleine 25 jaar als fysiotherapeut op het RC en spreek t een 
beetje Engels. Doel was, naast kennis maken, om te onderzoeken of zij daar voor 
ons kinder-rollators zouden willen en kunnen maken in hun zeer goed uitgeruste 
werkplaats met ook goed onderlegde technici. Ze maken daar vooral prothesen 
en orthesen en passen loop- en andere hulpmiddelen aan. Tweede doel was om  
met haar de wens van Mastur om z’n rechter onderbeen te laten amputeren te 
bespreken. 

Het aanzicht van de Bengkel was even schrikken want het hele pand wordt 
gerenoveerd. Ze hebben last van hoog water in de regentijd en daarom worden 
een aantal gebouwen opnieuw opgetrokken en dan uiteraard een stukje hoger 
boven de grond. 
Ibu Moernie is een bijzonder aardige vrouw en ze is geïnteresseerd in de kinder-
rollator maar ergens mist mijn boodschap haar om ze daar ook te gaan maken 
want ze vraagt even later bij iedere patiënt die we tegen komen of die rollator iets 
voor hem is. Alsof het een wonder loopmiddel is. Ze wil graag de 
ontwerptekening van de rollator en koestert die gedurende de hele ronde in haar 
hand. Ik krijg een uitgebreide rondleiding over het terrein en langs de diverse 
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vakopleidingen die ze daar geven: kleding, kapper, fotograaf, garagemonteur en 
elektromonteur.  

We gaan vervolgens bij Makmur langs en die laat trots z’n nieuwe oorthesen zien 
en met veel geduld doet hij ze aan en laat zien hoe hij er mee kan lopen. M’n 
indruk is dat de krukken iet te laag staan en Moernie vraagt of z’n rug en 

buikspieren wel sterk genoeg zijn. Lijkt me!  

Bij Mastur gaan we in gesprek over z’n verzoek om 
amputatie van z’n onderbeen. Ik vertel voorzichtig over 
ons bezoek aan het ziekenhuis en de röntgenfoto’s. Ook 
Mastur vindt het spannend zie ik. 
Ik probeer duidelijk te maken dat we de beste oplossing 
aan het zoeken zijn en zeker niet meteen aan amputatie 
denken, maar wel snappen dat hij een rechter been wil 
waar hij op kan staan. Met samen geknepen billen vertel ik dat ik samen met Pak 
Nur nog een orthopeed wil gaan bezoeken voor meer informatie. Ik besef dat ze 

Pagina  van 19 62



Reisverslag 15 juli  t/m 6 augustus 2015 Makassar. Sulawesi 

vaker ja knikt dan dat ze me begrijpt en herhaal alles nog maar eens en vertel dat 
doktoren in Nederland mee gaan denken. Ze vindt het allemaal prima zo te zien 
en te horen en Mastur kijkt opgelucht en blij als we afscheid nemen. Het is 
voelbaar dat dit een hele belangrijke periode voor hem is en dat ik nu zijn 
belangrijkste sleutel naar succes ben. 
Na een heerlijk verkoelend drankje met kokos en limoen bij een vriendin van 
Moernie op het terrein, nemen we afscheid en spreken de wens uit om contact te 
houden. Ze wil graag scholing en training. Dat is niets nieuws maar blijft een teken 
van goede wil. 
De tekening van de rollator heeft ze nog steeds stevig vast in haar hand. Ze mag 
‘m houden. Voor m’n terugreis wil ik nog een keer met haar in gesprek. Alles in 
kleine stapjes! 
OM 11 uur rijd ik via een aanvankelijk wel maar later niet meer bedoeld ommetje 
naar Maret en Donny om m’n lunchpakket op te halen voor de bus reis van 
morgen. Ik durf bijna niets testen want ik loop overal 
op leeg. 

De protesten tegen eten en drinken nemen de 
afgelopen 4 dagen toe en bereiken zo langzamerhand 
een hoogtepunt. Er blijft niets binnen en ik lijk ook 
weinig te verteren.  Diverse tips brachten me: OSR, 
flessenwater, witte rijst en gekookt ei en Norit. Na 4 
apotheken, al heel wat dat ik ze kon vinden, heb ik wel 
4 keer de zogenaamde parkeerwacht betaald maar Norit schijnt uitverkocht na de 
Ramadan. Weet niet of er een verband is, maar zo zomaar kunnen. Zie op tegen de 
busreis van 10 uur morgen en neem me voor alleen water, mariakaakjes en ORS te 
gebruiken. In een supermarkt koop ik eieren en noedels (bij gebrek aan kleine 
verpakkingen rijst) en bedenk dan dat er een restaurant boven zit. Daar haal ik een 
bakje nasi puthi (witte rijst) zonder iets er bij en dat is voor hun natuurlijk heel erg 
raar. Maar ik doe het er mee. Eieren koken, witte rijst en wat zout! 

vrijdag 24 juli 

busreis naar Toraja 
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Na weer een keer een slechte nacht, werd half 3 en om 6 uur al weer wakker, had 
ik ruim de tijd om zo rond 8.15 - 9.30 uur de straat uit te lopen voor een taxi naar 
de bus-terminal. Had me voorbereid op "station bis, ké Toraja”, maar het kon in het 
engels blijkbaar: ah “terminal bus” zei de chauffeur en had het blijkbaar wel 
verstaan.  

De rit viel mee, ik was er om 8.45, maar het was veel een stuk verder dan Donny 
had aangewezen op de kaart zodat er even een moment van onrust was zo van eh, 
hebben we het wel over hetzelfde busstation? Maar geen punt, alles liep goed. 
Rugzak, rode koffertje voor Macbook en boeken. Rugzakje voor in de bus zelf met 
1.5 liter water. Kom voor het eerst Nederlandse tegen, ja dat is natuurlijk te 
verwachten. Moet je je een vrouw voorstellen van rond 50 stevig gebouwd, net als 
haar rond-buikige man, met de stem van Heleen van Rooijen, luid hoorbaar in de 
grote hal, meer een Hangar dan heb je een idee van de afstand, als ze met een 
jong stel praat en haar visie geeft over hoe Indonesië en de Indonesiers in elkaar 
zitten. Vooral háár visie. 

Nou uitgerekend dat stel komt achter me zitten in de 
bus. Nou zou dat niet zo erg zijn als zij niet continu die stem zou inzetten om te 
beschrijven wat ze onderweg ziet. Waarom doen mensen dat (vrouwen nog meer 
dan mannen)? Waarom moet een ander dat allemaal aanhoren? Hem hoor ik de 
hele weg nauwelijks, pas aan het end, komt zijn breng: “slechte weg” weet hij uit te 
brengen terwijl zij jubelt over de mooie uitzichten, dat het hier best rijk er uit ziet 
en “oh kijk, er staat een televisie aan” 

Naast me zit een lieve wat 
oudere Indonesische 
vrouw Zou willen 
schrijven "vrouwtje" en 
dat is dan niet 
denigrerend bedoeld, 

Pagina  van 21 62



Reisverslag 15 juli  t/m 6 augustus 2015 Makassar. Sulawesi 

maar om uit te drukken hoe lief, klein ze is. We zitten samen op de eerste rij en als 
ze onder weg schrikt van een bijna botsing grijpt ze 
m’n been vast en zegt even later “thank you”. 
Onderweg valt ze in slaap en nestelt zich een beetje 
tegen ma aan. 

De stoelen zijn half zit-lig-stoelen met beensteun die 
je omhoog kunt doen. Dat zit best lekker. De chauffeur 
is een betrekkelijk jonge man die weet wat hard 
rijden, claxonneren, links rechts inhalen is en vooral 

vindt dat anderen aan de kant moeten. Het gaat regelmatig “net” goed. Maar z’n 
timing van inhalen blijkt wel heel goed al is het op z’n kantje soms.  

Doet me denken aan de autotocht met Nel in Turkije: die is toen gillend 
uitgestapt.  

Om een uur of 4 begint het aftellen. We hebben nog 1 plaspauze en dan is het 
aftellen naar 19.00 uur. Het wordt langzaam donker en jammer genoeg is de airco 
alleen in ons gedeelte, en hebben de  chauffeurs niet in de gaten dat wij 
inmiddels in een vriezer zitten. 

Vlak voor aankomst, ik zit dan in Makele volgens m’n reisgenoot, word ik gebeld 
door Elizabeth. Gert haar man zal me ophalen in Rantepao waar m’n hotel is (Luta). 
Midden op de hoofdstraat word ik afgezet en bel om opgehaald te worden. 
Uiteraard staat er iemand klaar om me naar Luta te gidsen maar ik wacht op Gert. 
Aardige man die me bij Luta afzet en vraagt hoe laat ik hem zal komen halen. O 
jee, beetje opletten want ze hebben blijkbaar een plan. Ik vraag om een uur tijd en 
kan me douchen onder warm water (wat lekker is want het is hier een stuk koeler). 
Mooie kamer, helaas zonder raam, maar ruim en schoon en op de begane vloer, 
dat is lekker dichtbij de lobby met WIFI. Nou valt die erg tegen dus ik zoek her en 
der naar goede ontvangst. Erger me aan de slechte kwaliteit en mis nu al m’n 
werkkamer in Makassar! 

Om 20.30 pikt Gert me op en ontmoet ik Elizabeth in hun grote huis, net buiten 
het drukke centrum. Elizabeth is orthopedagoge en Gert is predikant en geeft les 
op de Universiteit hier. 80% van deze straat is Christelijk en dat is natuurlijk 
bijzonder op Sulawesi. Staan ook heel wat kerkjes. Zij wonen hier nu 5 jaar en zij 
houdt zich met name bezig met de scholen en het kindertehuis. 
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Aardige mensen en waar Elizabeth een beetje strak is is Gert juist van de humor. 
Ze vragen wel of ik iets meer weet van kerk en geloof en ik kan oprecht zeggen 
dat ik alleen Willem Barnard heb gekend, dominee Spoor die om de hoek woont 
en verder niets weet. Het lijkt goed te vallen, althans mij valt het voor dit moment 
mee. 

Inderdaad heeft Elizabeth een hele lijst met kinderen om te gaan bekijken en daar 
staat Cici ook bij. Gert komt met het ene na het andere idee en ziet al 
fysiotherapeuten uit Nederland hier naar toe komen, relaties bloeien tussen hier 
en het RC in Makssar, hij houdt niet op met fantaseren. Erg grappig. 

Ik heb besloten om dinsdag met de nachtbus terug te gaan. ik kan dan t/m 
dinsdag blijven en woensdag verder in Makassar. Ik slaap toch vaak slecht dus zo’n 
busreis zal wel gaan. Volgens Elizabeth is er een andere buslijn met stoelen die 
bijna helemaal plat kunnen. Kijk dat is een goed idee! 

In het Hotel eet ik de broodjes van Maret maar m’n darmen zijn het daar nog niet 
mee eens. Bij Elizabeth krijg ik droge witte rijst en dat gaat goed. 

Als Gert me om half 11 terug brengt ligt er al een hele lijst met namen en 
adressen om te bezoeken. We zullen zien! In de lobby is de WIFI nog steeds niks 
dus ga ik aan de desk van de receptie zitten werken en dat lukt wel. Blijkbaar staat 
de router daar ergens. Maar het wordt zo koud in de hal dat ik m’n kamer in vlucht. 
Daar kan ik nog net een beetje internet opvangen om daarna te gaan slapen. 
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zaterdag 25 juli 

Het is de eerste keer deze reis dat  ik een ontbijt krijg en ik verheug me op het 
Indonesische  eten! Heerlijk: fruit, nasi puthi (witte rijst) met omelet en 
geroerbakte groenten. Ik geniet met volle teugen. Dat vond ik vorige keren zo 

lekker: zo'n bolletje nasi kuning (gele rijst), eitje erbij en 
een beetje fruit en dan (helaas) oploskoffie, maar dat is 
dan even niet anders. M'n darmen denken er nog 
steeds anders over en het eerste uur blijf ik in de buurt 
van de wc en moet geduldig wachten tot de krampen 
over zijn. Net als met de busreis is dat lastig met zo’n 
hele dag op stap gaan. Je gaat nou eenmaal niet bij 
iedereen even zitten poepen, ik niet in ieder geval. Dus 

moet ik vroeg opstaan en meteen ontbijten zodat de rust terug is als ik op pad ga. 
Nou is vroeg opstaan geen punt want zelfs als ik tegen 1 uur ga slapen door het 
late schrijven en mailen ben ik toch zo tussen 5 en 6 uur weer wakker. 

Elizabeth komt me om 8.30 uur ophalen en we lopen 
samen naar het Ziekenhuis (Elim) in het stadje om een 
arts te ontmoeten. Ze hebben daar al lange tijd geen 
fysiotherapeut meer en Elizabeth hoopt dat ik een 
aanzet kan geven om dat wel weer in huis te willen 
hebben. Wel begrijpelijk want er is nu helemaal niets 

op dat gebied, laat staan iets van revalidatie. Er is alleen een Orthopeed, maar dat 
is natuurlijk niet genoeg. De arts blijkt weg voor een spoedgeval dus gaat het 
gesprekje niet door.  

Met een andere arts die heel heel voorzichtig rijdt omdat de ambulancebus waarin 
hij ons rijdt net nieuw is, gaan we naar het lepradorp Batuleleng in Rantepao dat 
vergeleken met het Lepradorp in Makassar ruim en mooi is door de prachtige 

natuur. Geen vieze open riolen zoals in de stad, maar de huisjes zijn en blijven 
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armoedig en klein en er wonen veel mensen in één enkel huis. In totaal zijn er 51 
gezinshoofden. 

Wat ik me nog herinner van m’n reis naar Nigeria toen ik en maand mee ging op 
veldwerk met Ineke Petter die daar voor de Nederlandse Leprastichting werkte, is 
dat je op moet letten als je vliegen ziet rondom een zachtel van een patiënt. Bij 
deze vrouw zag ik een klein vochtig plekje net boven de stomp en toen ik er naar 
vroeg en ze de kous uitdeed kwamen er twee nare wonden tevoorschijn. Gek 
genoeg leek de verpleegkundige die met ons was er heel onverschillig onder te 
zijn. Zij is overigens de enige die zorg verleent op het terrein. De prothesen zijn 

meestal ouder dan 10 jaar en er wordt verder niet naar 
(om)gekeken. Heel triest. Toen ik dit later aankaartte op het RC 
in Makassar wezen ze hulp meteen af: No lepra! Blijkbaar zijn ze 
er nog steeds heel erg bang voor. 

Tussen de middag loop ik langs de markt in Rantepao. Prachtige kleuren en van 
alles te koop. Ben wel benieuwd hoe ze in de gaten houden of de vis goed blijft, 
ongekoeld de heel dag in de zon….. 

De middag brengen we een bezoek aan de Panti Asuhan Kristen, het (christelijke) 
weeshuis in Tagari. Het is een mooi relatief groot terrein met veel gebouwen in 
vergelijking met de panti in Makasar hebben ze hier heel veel meer ruimt en meer 
voorzieningen. Daar wordt dus goed voor gezorgd, tot en met de creatieve 
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activiteiten die Elizabeth verzorgt. Ooit mee begonnen toen ze hier in Rantepao 
thuis zat met de kinderen en graag iets wilde gaan doen. 

De kinderen zien er gezond en blij uit en het blijkt een heel 
sociale gemeenschap te zijn. Ze doen veel zelf (ook kleding 

wassen en koken) en zijn heel 
zelfstandig. 

Wel probeer ik me in te leven hoe 
het is om hier zo te leven. Je hebt 
de helft van een stapelbed op een 
kamer van vier, je hebt een eigen kastje. Als ik het 

jongetje zie in z’n rode shirtje dat net vandaag aangekomen is zie staan, nog 
buiten de groep spelende kinderen slik ik even. Dat kan toch niet makkelijk zijn. 

Veel plezier beleven ze aan het voeren van de varkens en Mathias, de jongste van 
de 4 kinderen van Elizabeth en Gert, doet overal aan mee en heeft me inmiddels 
toegeëigend als z’n speelkameraad. 

Op de Panti ontmoet ik ook Bertha (40). Ze had de 
opleiding tot predikant bijna niet kunnen doen omdat 
ze afgewezen werd vanwege haar handicap. Maar 
doorzetter als ze is heeft ze het toch voor elkaar 
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gekregen en is nu predikant met slechts één hand. De rechter hand is vanaf de 
geboorte een stompje, meet net nog het begin van de eerste rij 
handwortelbeentjes en de aanzet tot een duim. Elizabeth vraagt of ik iets voor 
haar weet.  

Ik denk aan een slimme prothese die meebeweegt met de pols, met een grijpertje 
of haak. Ik ga het voorleggen aan het RC in Makassar en ook aan de Haagse 
Hogeschool, bewegingstechnologie. Die zijn daar heel slim in!  

We worden uitbundig uitgezwaaid als Gert ons ophaalt om naar Desmond te 
gaan. Desmond (Emon) is 29 jaar en zoon van een van de medewerkers van de 
kerk (ik geloof op een redelijke hoge positie) en heeft een halfzijdig verlamming. 
Volgens de artsen heeft hij vocht in z’n hersenen, en soort van luchtbel maar dan 
met water gevuld,  maar durven ze die niet weg te halen omdat zijn hersenen zich 

dan gaan verplaats en er van alles mis kan gaan. 
Een vreemd verhaal en niets wijst op een 
waterhoofd. Wel is hij spastisch verlamd aan de 
linker kant van z’n lichaam en zijn met name z’n 
enkel en voet vergroeien door het spasme. dat zie je 
hier overigens overal terug omdat er niet 
vroegtijdig hulp geboden wordt. Hij lijkt afwezig 
maar dat kan ook de spanning zijn. Als we samen 

gaan staan voel ik het zweet op z’n rug staan. Hij vindt het 
en misschien mij ook wel, doodeng. Het zou mooi zijn als 
hij nar het RC kon gaan voor revalidatie. Daar kan hij dan 
oom een vakopleiding volgen want nu doet hij helmaal 
niets en school heeft hij niet afgemaakt omdat het niet 
ging. Hoe hij geestelijk er voor staat en hoe slim hij is kan 

ik niet goed inschatten. Dat lijkt me beperkt maar aan de andere kant, van altijd 
maar thuis zitten word je  ook niet wijzer! 

Als ik bij het hotel afgezet ben is het ver aan het eind van de middag en ik ben blij 
met even niets. Wat opfrissen, foto’s bekijken en sorteren en schrijven. IK drink een 
biertje in het hotel aan de overkant, iets minder sjiek, maar wel groener. Ik had 
graag een tuin gehad nu om even in te zitten. 

Pagina  van 27 62



Reisverslag 15 juli  t/m 6 augustus 2015 Makassar. Sulawesi 

zondag 26 juli 

De zondag begon met uitslapen uiteraard werd er eerst kerk gegaan (mar niet 
door mij natuurlijk) en ik zou tussen 11 en 11.30 opgehaald worden bij het hotel. 
Precies om 11 uur stond Mathias al voor de deur met z’n iets oudere broertje. Ik 
mocht op pad met het hele  gezin en dat was een leuke verrassing. Mathias wilde 
z’n plekje naast me in de auto niet afstaan en dat werd met algehele stemmen 
aanvaard. We zouden eerst op bezoek gaan bij Asnitha.  

Asnitha is 23 jaar en studeert Engels in Makale, gaat haar 4e en laatste jaar in als ik 
het goed heb begrepen. Dat wil overigens niet zeggen dat ik Engels met haar kan 
spreken. Wellicht is dat toch te spannend. Ze woont hier tijdelijk met een hele 
groep studenten en gaat over een tijdje weer op de campus van de Universiteit 
wonen, want ze kunnen hier maar tijdelijk blijven. Het ziet er mooi uit al zijn de 
voorzieningen zoals op veel plaatsen heel erg beperkt. 

Asnitha is net als Nursyamsi 
geboren zonder rechter 
onderbeen en heeft ook 
afwijkingen aan haar beide handen. Ze loopt met een 
okselkruk en redt zich prima maar zou graag een 
prothese hebben. Haar handen functioneren prima 
vindt ze en ze lijkt zich er ook niet voor te schamen. 
Ze is zelfs trost op de ini-mini nageltjes aan haar 
linker hand en ook haar knie laat ze zonder 
problemen zien en aanraken. Omdat er een litteken 
zit dacht ik eerst dat ze geamputeerd was, maar ze is 
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later geopereerd omdat het resterend bot pijn ging doen. Ze hebben het daarom 
ingekort en hopelijk geeft dat geen problemen met een prothese, omdat er dan te 
weinig grip is.  

Haar okselkruk is te kort maar kan niet uitgeschoven worden. Lijkt dus de 
eerstvolgende stap: een nieuwe okselkruk aanschaffen. Je kunt op de foto zien 
hoe ze balans houdt door haar stomp tegen de kruk aan te duwen. Ik zag dat 
vandaag ook bij Mastur. Dat is de enige manier om met maar één kruk en één 

been te lopen. 

Zij is iemand die van haar familie financieel niets kan 
verwachten en ze heeft ook geen verzekering. Als ik haar kan 
aanmelden voor het revalidatiecentrum (RC) in Makassar voor 
het aanmeten van een prothese dan zou het wel eens gratis 
kunnen zijn. Zo niet dan lijkt het me een prima voorstel om 
onze Stichting financieel in te zetten. Ik beloof haar dat ik het 
ga bespreken met Pak Nur en dat hij in samenwerking met 
het RC afspraken gaat maken over het maken van een 
prothese. Elizabeth kan en wil contactpersoon zijn voor haar. 

Punt is wel de grote afstand, een dagreis heen en een 
dagreis terug (of nacht) en de extra kosten (ongeveer 11 
euro per rit, voor ons een schijntje maar voor haar 
onbetaalbaar). Bij deze is ze wat mij betreft opgenomen 
in ons patiënten bestand! 

Rest nog het fotomoment wat hier echt zo gewoonte is 
en gewaardeerd wordt! Zelfs op straat word je als blanke aangesproken met 
“mister, mister” en dan is het een feestje als ze met je op de foto 
mogen. Overigens zeggen ze tegen Anette ook “mister” en vragen 
dan ook “how are you?” maar daarop antwoorden heeft geen 
enkele zin. Oftewel, alles wat je terug zegt is goed en wordt toch 
niet begrepen, maar blijft leuk. 
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We worden hartelijk uitgezwaaid en gaan op weg naar Papa Dito. Hij werkt ook 
voor de Toraja kerk (ik denk dat er verschillende afdelingen zijn maar ik breng het 
voor het gemak zo maar even onder die noemer) en heeft een “stroke” (een 
beroerte) gehad. Maar voor we daar aankomen is er een “familiemomentje”  met 
drinken en een kleine versnapering. Wel leuk hoe vriendelijk je hier ontvangen 
wordt en hoe er altijd mensen bijkomen uit nieuwsgierigheid. 

Op de middelste foto staat Gert met een leeftijdgenoot… beiden 55 jaar. Ziet Gert 
er nou zo jong uit of…. hoe dan ook krijgen de man en de vrouw een lift in de 
achterbak van de auto. 

Papa Dito woont in wat ik een conferentiegebouw zou 
noemen van de Kerk en is daar conciërge geweest. Op 
papier is hij dat nog steeds maar hij kan nu niet veel. 
Door de stroke is hij links-zijdig verlamd en spastisch. Er 
zijn in Toraja geen artsen die hem kunnen helpen en 
fysiotherapie is er ook niet. Wel heeft hij enorm veel 
steun aan zijn vrouw. Die masseert z’n pijnlijk gespannen 
spieren en probeert hem te helpen met staan maar dat is 
onmogelijk. Z’n voet schiet naar omlaag als hij gaat 
staan, z’n been (knie) raakt overstrekt en er valt niets 
meer mee te beginnen. Ook z’n arm schiet constant in 

een spasme maar dan buigen de gewrichten van z’n vingers, z’n pols en elleboog. 
Dit is een volkomen normaal beeld bij een dergelijke verlamming en bij ons zou 
daar een intensief revalidatie-traject voor ingezet worden (opname in een 
revalidatiecentrum) om het spasme te leren doorbreken en zo goed mogelijk weer 
te leren functioneren, met een revalidatiearts, fysiotherapie, ergotherapie, 
psychische begeleiding etc. Hier is dus niets. Wat een begrijpelijke misser is 
bijvoorbeeld is dat ze proberen om z’n linker arm en hand te trainen door dingen 
vast te pakken en op te tillen. Dat is niet gek gedacht maar een dergelijk (flexie-) 
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spasme maak je het alleen maar erger door te buigen. Ik leer z’n vrouw hoe je het 
spasme in z’n hand en arm kan doorbreken en dat het belangrijk is om juist te 
gaan steunen op die hand met gestrekte arm. Fysiotherapie in een notendop en ik 
graaf diep in m’n geheugen over wat ik geleerd heb op de Hoogstraat tijdens m’n 
stage in 1981. Ben nu heel blij dat ik daar op de algemene afdeling stage heb 
gelopen! Voor staan geldt hetzelfde: zodra de voorvoet de grond raakt wordt het 
spasme versterkt. Kunst is dus om vanuit buiging te gaan leren staan en (later ook) 
lopen. Ik weet dat niet alles zal overkomen en zal blijven hangen maar wie weet 
help ik ze zo een stukje op weg. Belangrijk is om een zogenaamde achterspalk te 
regelen voor z’n linker voet en onderbeen. Deze zorgt er voor dat de voet niet in 
spasme naar omlaag gaat maar horizontaal blijft. Dat kan enorm helpen bij het 
staan en lopen. 

In m’n schriftje staat de achterspalk voor papa Dito genoteerd voor het 
eerstvolgend overleg op het RC. 

Tevreden kunnen we naar huis en onderweg is er nog een ijsjes moment in Hotel 
Missiliana. Het hotel dat ik zelf bijna geboekt had als Elizabeth me niet voor was 
geweest met het boeken van hotel Luta. Doorslaggevend verschil was het gebrek 

aan WIFI op de kamers. Bij Luta was dat ook 
maar matig maar altijd nog dichtbij m’n 
kamer of anders aan de desk van de 
receptie wat ik ’s avonds vaak deed. 

Na het ijsje was het verstoppertje spelen in 
de prachtig tuinen (met zwembad) van het 
hotel om daarna de tocht af te maken naar 
mijn hotel. 

Over de avonden valt niet veel te schrijven: ik eet in het restaurant, probeer me 
niet te storen aan de televisies die hard (en vaak voor niemand) aan staan en dat 
er overal gerookt wordt. Voor ons is dat ondenkbaar. Ik zei er een keer iets van 
toen een man aan de tafel voor me ging zitten in het restaurant en een sigaret 
opstak. Hij antwoord “ ik kan toch nergens anders zitten?”. Onbegonnen werk. In 
deze vreselijk vieze steden krijg je volgens mij al zoveel uitlaatgassen binnen dat 
je al kettingroker bent zonder dat je een sigaret aanraakt. 
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maandag 27 juli 

Ik denk maandag wel de zwaarste van de vier dagen is geweest. Ik sta op de 
afgesproken tijd, in dit geval 8.30 uur klaar om in de auto met chauffeur te 
stappen om met Elizabeth een reeks kinderen te bezoeken. Ik heb geen idee wat 
me te wachten staat en ga er maar vanuit dat we de hele dag hier zoet mee zijn. 
We worden vergezeld door de diverse Ibu’s (“mevrouwen) die de kinderen 
meestal 1x per week opzoeken en dan behandelen voor zover dat in hun 
vermogen ligt. Sommigen hebben cursussen gevolgd bij fysiotherapeuten en dat 
is goed te zien. Toch ben ik er van overtuigd dat hun positieve aandacht, de juiste 
afstemming op de behoefte  van het kind al meer dan de helft van het werk is. DE 
moeder komt daar niet aan toe, is al druk genoeg met huishouden, werk en de 
andere kinderen. 

Igah 
Zo ook bij Igah, een jongen van 16 waar Ibu Damanis wekelijks komt. Zijn moeder 
is net vorige dag bevallen en zit nog wat afwezig op een bankje. Haar kindje wordt 

trots gedragen in de armen van wat ik de oma zou 
noemen maar dat hoeft natuurlijk niet zo te zijn. 
Hier lopen familiebanden veel meer door elkaar 
dan bij ons. Igor is ernstig beperkt maar maakt wel 
contact en kijkt dan ook blij als hij de Ibu ziet.  

Hij kan niet praten en 
z’n tandjes zouden 

heel veel onderhoud kunnen gebruiken maar dat is 
er ook niet. Hij is incontinent, wat voor de meeste 
kinderen met zulke ernstige beperkingen geld. Het 
is daardoor bijna normaal dat ze naar urine ruiken. Ik 
ga dat vandaag vaker tegen komen. Ibu Damanis is 
heel zorgvuldig met hem en laat hem ook zitten en 
bewegen al is dat heel erg beperkt. Omdat de 
televisie links van z’n matrasje staat lijkt hij een lichte 
dwangstand te ontwikkelen met z’n hoofd. Toch 
maar een keer z’n matrasje andersom leggen? Zal 
niet gauw gebeuren vrees ik. Ook hier geldt: het 

Pagina  van 32 62



Reisverslag 15 juli  t/m 6 augustus 2015 Makassar. Sulawesi 

dagelijks leven is al vol genoeg. 

Wandi 
Ons tweede bezoek is bij Wandi (16) ook met Ibu Damanis. In dit geval is de 
moeder heel erg ondernemend en haalt hem van z’n matras af en zet hem op een 
stoel. iK zou hier wat meer haptonomische vaardigheden bij in willen zetten maar 
laten we zeggen: het ging uitermate effectief. Wandi zit in no time in z’n stoel.  

Wat ik lastig vind in te schatten is wat ik hier op moet zeggen. Moet het anders kan 
het wel anders? Met Elizabeth bespreek ik de mogelijkheid van een betere stoel, 
een soort strandstoel. Zou dat wat prettiger zijn? Hij krijgt aandacht maar zou meer 
kunnen en mogen maar verbetering kun je niet verwachten. Hij is wat afwezig in 
z’n blik, heeft allerlei onwillekeurige bewegingen. Maar daar doe je niet veel aan, 
zeker niet hier in Rantepao. Goede zorg is het enige wat telt denk ik. 

Kevin 
Ons volgende bezoek is aan Kevin (17) met 
Ibu Rina en Ibu Dorce. Kevin is een vrolijke 
jongen die zeker contact maakt en ook 
aangeeft wat ie wel en niet leuk vindt. Als ik 
het spasme in z’n armen en bene te 
verminderen kijkt hij me bijna 
verontwaardigd aan: “je doet me pijn”! Ik 
denk dat die pijn meevalt maar comfortabel 
is het niet voor hem en ik zeg tegen hem 

dat ik snap dat hij me helemaal niet aardig 
gaat vinden. Ik geef Ibu Rina wat tips over andere houdingen voor met name z’n 
benen. Vaak is het spasme van beide bene zo dat de heupen opgetrokken 
worden, knieën gebogen en de benen stijf tegen elkaar gedrukt. Alleen al voor 
goede verzorging moet je zo’n patroon proberen te doorbreken. Voor ij een 
uitdaging om dat spelenderwijs te ontdekken en Ibu Rina mee te geven. Ik vind 
dat ze het geweldig doet en merk dat het haar helpt om dat te horen. Voor hun 
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gevoel” doen ze maar wat” en dat is ook zo maar ze doet het dan wel heel erg “zo 
maar” goed. Elizabeth weet me uitstekend te vertolken en daar ben ik erg blij 
mee. Ik begrijp wel al het een en ander maar zelf Indonesisch praten is nog niet 
aan de orde. Dat moet volgend jaar beter gaan! 

Febrian 
In een afgelegen huisje woont Febrian met moeder en in ieder geval 1 zus. Na een  
steil kronkelend paadje klauteren we de houten trap op en komen in een vrij 
donkere woonkamer waar Febrian (13) op de grond ligt. Febrian kan zelf vrijwel 
niets. Ik zit er bij en kijk nar hoe Ibu Rina hem om een hele mooie manier beweegt, 
zorgvuldig op kussens op z’n buik legt (wat zou zo’n grote rubber bal hier goed bij 
passen!). Als hij op z’n rug ligt beweegt hij z’n bene tegengesteld aan z’n armen 
en rolt hem zo naar links en naar rechts. Wat doet ze dat mooi.Ik denk terug aan 
dat meisje in de oefenzaal twee jaar geleden, ook met en slappe verlamming en 
die werd zo’n beetje uit elkaar getrokken. Ibu Rina beweegt zo mooi op maat, ook 
haar hoofdje dat ik verder niest doe dan complimenten geven en foto’s maken. DE 
moeder heb ik niet gezien, die was werken. 

Pap  
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Papa Dito 
We gaan opnieuw op bezoek bij papa Dita en nu met Ibu Rina en Ibu Dorce om ze 
instructies te geven over hoe ze het spasme kunnen verminderen. Elizabeth filmt 
met m’n iPad (erg handig op deze reis!) en zo make we instructiefilmpjes voor 
Ibu’s. Het is leuk om te merken hoe graag ze willen leren en ze doen dan ook heel 
erg hun best. Nou maar hopen dat de filmpjes gaan helpen! Het werd nog een 
hele klus maar het was absoluut de moeite waard. Ik ben benieuwd wat ik er later 
nog over terug ga horen! 

Cici 
Het bezoek aan Cici is waar ik al lange tijd naar uit kijk. Ik ken haar alleen van de 
foto’s, toen Daniek ons voor het eerst over haar mailde in juli 2013. Ze was hier op 
rondreis en kwam bij toeval de vader van Cici tegen, die reisleider is in dit gebied. 
Toen hij vertelde over Cici en haar handicap is Daniek bij hun thuis geweest. 

Dankzij enig speurwerk vond ze onze stichting en vroeg ons 
om te helpen. IN eerste instantie hebben we een rollator laten 
maken door de studenten bewegingstechnologie die er dat 
jaar waren.  Dat was al een enorme verbetering want hoefde 
haar vader haar niet overal naar toe te dragen en hoefde ze 
zich ook niet aan de balustrade van het balkon vast te 

houden. Omdat er toch iets mis was gegaan met de maatvoering (ik denk dat ze 
niet in hebben gezien dat door de ernstige misvormingen de normale menselijke 
verhoudingen zoek waren. De rollator was te groot voor haar. In het voorjaar 
kochten we een tweedehands “backwards rollator”, de 
Crocodile I (de kleinste die er bestaat) en gaven die 
samen met een stel elleboogkrukken (dei kleinset dei 
weekenden vinden) mee aan Joëlle die een jaar in Toraja 
als vrijwilligster werkte op de Panti Asuhan Kristen in 
Tagari (het weeshuis waar ik eergisteren geweest ben).   

In eerste instantie vond ze ‘m te groot maar ze kon er wel heel goed mee uit de 
voeten. De krukken waren absoluut te groot maar die vond zij nou juist geweldig. 

Als ik samen met Elizabeth en Ibu Rumissing bij haar huis aankom vind ik het even 
heel spannend. Ik wist al heel veel van haar, heb foto’s en filmpjes maar zij kent mij 
helemaal niet. Ik kom tegenover haar te zitten en kijk haar bijna verliefd aan: wauw 
dit is dus die stoer meid die weet wat ze wil, nummer 1 is op school en door wil 
leren. Aanvankelijk wilde ze “designer”worden maar nu wil ze schrijver worden. 
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Dara is geen opleiding voor. Ze gaat het gewoon doen! Een beetje aftastend in 
het begin komen we in gesprek en ik vraag naar wat ze wil. Heel helder: 
okselkrukken! DE rollator gebruikt ze niet meer en als ik zie hoe ze nu met één (te 
grote) elleboogkruk klopt dan heb ik enorm respect voor wat zij in twee jaar tijd 
voor elkaar heeft gekregen. Van “billenschuiver” naar rechtop lopen! Ik film haar 
lopen en dan valt helemaal goed op hoezeer ze met haar enkel naar binnen buigt. 
Haar gewrichten zijn hyper-mobiel en dat past ook bij het ziektebeeld, de 
onvolledige groei van haar botten en de bijpassende vergroeiingen. Als ze langer 
loopt heeft ze er pijn aan. Ik meet aan twee kanten de okselhoogte en handgreep-
hoogte voor de krukken en bedenk dat de linker schuin naar buiten moet staan 
omdat haar romp heel erg scheef is als ze staat. Rechts kan ze de kruk wel rechtop 
houden. Bij gebrek aan meetlint knippen we touwtjes op maat en die neem ik 
mee. 

Op de veranda praten we nog wat na en ik vraag Elizabeth haar te zeggen hoe blij 
ik ben met onze ontmoeting en vertel ook dat we een studiefonds hebben 
gemaakt en naar haar vernoemd hebben toen we hoorden dat zij wilde gaan 
studeren. Ik vraag of ze dat goed vindt en (natuurlijk) vind 
ze dat leuk. 

IK vraag of ze heel zeker weet dat ze de rollator niet 
meer wil en na en overtuigend “ja” neem ik hem mee 
naar m’n hotel. In Makassar zal ik Nur vragen om krukken 
voor haar op maat te maken en ook om te kijken of we 
een kleine versteviging in haar schoenen aan kunnen 
brengen. 
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Aldo 
Ibu Rumissing vraagt ons mee te gaan naar een jongen van 8 jaar, Aldo, die thuis 
woont en ernstige beperkingen heeft. Hij kan z’n armen wel gebruiken en zitten 

lukt ook, maar staan is onmogelijk. Hij praat 
onverstaanbaar en geeft met geluidjes aan als er 
iets is. Er is geen zorg, geen school, helemaal 
niets voor hem. Het huis staat scheef zodat ik bijna 
van de trap af kukel als ik omhoog klauter. Vrijwel 
alle huizen in de kampongs staan op palen. 
Behalve Ramon is z’n moeder in huis en zijn opa, 
die bij alles een soort van ongemakkelijk hees 
klinkend lachje heeft. Misschien wel de spanning 

van ons bezoek. Aldo wordt op een rieten matje gelegd, wat mij betreft veel te 
dun zeker ook voor mijn knieën niet fijn , en ik probeer uit wat hij kan. Z’n benen 
zijn verstijfd, vergroeid, spastisch en dat is al zo vanaf z’n geboorte. Na 8 maanden 
ontdekten ze dat er iets met hem aan de hand was, maar er is nooit een diagnose 
gesteld. In z’n rechter arm heeft hij een beetje kracht, met links kan hij niet veel. Hij 
zit stabiel op een gewone stoel en op de grond in kleermakerszit lukt het met 
steun ook aardig. Wassen en aankleden lukt niet zelf maar hij kan wel zelf eten. 
Plassen doet hij helaas overal. Ze wonen met veel mensen in het huis (ouders, 
grootouders , een tante, een oom en 4 jongere zussen/broers van z’n moeder). 

Vanuit onze Stichting kunnen we (nu) niets betekenen maar het is wel heel 
belangrijk dat Ibu Rumissing hem structureel gaat bezoeken om te kijken wat er 
mogelijk is. Ik begrijp van Elizabeth dat ze het gaan bespreken. 

De volle dag zit er op als ik ergens na 1700 uur bij m’n hotel word afgezet. 
Elizabeth wil morgen om 8.30 uur op pad want ze kan maar tot halverwege de 
middag. Dat is lastig want ik moet voor we op pad gaan uitchecken en dus ook 
alles ingepakt hebben. Voor mij was het prettig geweest als de middag helemaal  
benut kon worden. Nou ja, ik zie wel. Ben vaker vroeg wakker en ik vul de tijd ’s 
middags en ’s avonds wel tot de nachtbus gaat. 
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dinsdag 28 juli 

Om 7.40 uur staat Elizabeth met chauffeur klaar om wederom een reeks 
huisbezoeken te gaan doen. Als ze in het hotel komt heb ik net alles afgerekend 
en m’n bagage inclusief rollator kan in een kamaretje  achter de receptie. 

Ribka 
We gaan eerst naar Ribka (37) met Ibu Dorce. Ribka is vanaf haar geboorte 
spastisch verlamd, broodmager en geestelijk ook heel erg beperkt. Ze 
communiceert wel maar ook dat is heel erg beperkt tot kreetjes en “mama” 

roepen als er iets is. Ze heeft allerlei dwangmatige 
handelingen waarbij sommige heel aandoenlijk zijn: ze 
wrijft dan lange tijd over haar eigen benen of met haar 
opgetrokken benen langs haar billen. De situatie is 
schrijnend. De familie heeft geen enkele aandacht voor 
haar en haar moeder en ze moet Ribka 8 tot 9 uur per 
dag alleen laten op de rijstvelden te kunnen werken. Dat 

lijkt niet echt verantwoord maar hoe moet het anders? Ik kijk 
of ik iets kan met het spasme in haar benen maar dat valt niet 
mee. Ripka vindt het ook eng of 
vervelend en uit zich met een 
herhaaldelijk “mama, mama,mama!” Met 
Ibu Dorce bespreken we of er toch een 
sociaal plan zou kunnen komen, maar de 
vraag is hoe. De zorg die zij nu geeft is 

prima. Rifka blijft beweeglijk genoeg om 
verzorgd te kunnen worden. Meer zit er zo te zien niet in als ze 
hier zo alle dagen op haar kleedje blijft.  

Gina 
Onze weg vervolgt zich samen met Ibu Rumissing en Ibu Ripka naar het huis waar 
Gina (6) woont. Gina heeft wat je volgens mij een een slappe parese (verlamming) 
noemt. Er is spasme in al haar ledematen maar ook gebrek aan spierkracht: ze zakt 
in als ze zit en ze kan haar hoofdje niet rechtop houden.  Het is ergens rondom 
haar eerste levensjaar mis gegaan met koorts en epileptische aanvallen. Ook voor 
haar geldt dat het nooit onderzocht is. Ibu Rumissing doet geweldige dingen met 

Pagina  van 38 62



Reisverslag 15 juli  t/m 6 augustus 2015 Makassar. Sulawesi 

haar, beweegt haar, legt haar op haar buik op kussens zodat ze haar hoofdje op 
moet tillen, laat haar zitten. Ik heb een dankbare taak als ik haar kan leren hoe ze 
het spasme in haar armen kan doorbreken door de schoudertjes te stabiliseren 
(eigenlijk door ze naar achteren te duwen). Dan kun je heel langzaam het 
strekspasme  in de armen laten verminderen door te buigen in de elleboog en 
haar pols. Ook in haar benen lukt het om het spasme te verminderen. Als ze zit en 
dan leert om meer op te strekken komt ze ook meer in haar activiteit. Dat kan 
helpen om het hoofdje te leren oprichte. Eigenlijk heb ik hier de kennis niet voor, 
nou ja, wellicht stille kennis van wat ik leerde in m’n stage op revalidatiecentrum 
de Hoogstraat in 1981, maar op grond van wat ik zie, bedenk en voel probeer ik 
uit wat kan en niet kan. Dat is wel heel mooi om te doen en te ervaren! 

We hebben er zelfs een instructiefilmpje op m’n iPad van gemaakt. Erg handig op 
dit soort reizen! Ik geef Ubi Rumissing via Elizabeth heel veel complimenten voor 
wat ze zoal doet en bedenk hoe veel meer zij in huis heeft dan waar ze in 
geschoold is! Ik begreep later dat ze leidinggevend is van de Ibu’s maar hoop 
toch echt dat ze haar werk in de praktijk zal blijven doen! Bij het afscheid aan het 
eind van de dag beloof ik dat ik volgend jaar terug kom en Indonesisch zal 
spreken. Nu nog waar maken natuurlijk, maar ik voel dagelijks zo de beperkingen 
van de taal. Elizabeth maakt het als tolk allemaal goed maar ik wil het zelf kunnen 
natuurlijk. 

Uli 
Als we omhoog geklauterd zijn op het volgende 
adres komen we een huis vol mensen tegen. Naast 
de hele familie is ook Renni met z’n moeder 
gekomen voor advies. Daarover later. Het gaat eerst 
om 3 zusters die alle drie in omgekeerde volgorde 
van leeftijd met beperkingen zijn geboren. Uli, de 
jongste van de drie is er dus het slechts aan toe. Ze 
zit tegen de muur en kan verder alleen op haar 
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rechter zij liggen, uiteraard weer op zo’n heel erg 
dun rieten matje. Haar linker kant doet te veel zeer 
om er op te kunnen liggen. Als ze eenmaal ligt komt 
ze niet meer overeind. Ze kan zich wel zelfstandig 
wassen en aankleden, dat is opmerkelijk want ze lijkt 
enorm beperkt in haar ledematen.  

Ik doe een poging om iets met haar benen te doen maar dan maakt ze geluid dat 
ze pijn heeft. Ze is eigenlijk nauwelijks aan te raken laat staan te bewegen. Ik 

vermoed dat het ook en vooral angst is en dat ze 
het niet toe wil laten. Het is toch vreselijk om te 
bedenken dat ze nooit naar buiten kan omdat ze de 
houten trap niet af kan, alleen maar zit of ligt in 
dezelfde houding. Wat een triest bestaan! De 
jongste zus runt een winkeltje dat door een 
vrouwengroep, waar Ibu Rumissing leiding aan 
geeft, is geschonken. Zij redt zich dus nog. De 

middelste zus zit wat afwezig erbij maar volgt alles wat we doen en zeggen. Ik 
hoop dat er vooral op sociaal gebied iets gedaan kan worden voor Uli. 

Renni 
Rennie (13) met Ibu Rumissing en Ibu Herlina. Ach hij is ook zo’n jongen die vanaf 
z’n geboorte spastisch is en zonder enige hulp, therapie of wat dan ook thuis heeft 
gelegen en gezeten en ernstig misvormd is geraakt. Hij communiceert nauwelijks, 

geeft wel wat aan met geluidjes, maar praat niet. Hij is 
doodsbang voor me. Maar ja hij ziet nooit iemand, zit 
hier met en huis vol en dan is er ineens zo’n grote 
blanke man… Bovendien weet hij alleen maar dat 
artsen vervelende 
injecties geven en hij is 
er niet zeker van of ik 

er ook zo een ben. Ik zet letterlijk Ibu Rumissing 
tussen ons in maar hij weet dat ik er zit en we 
kunnen eigelijk niets. Zij zal eerst een band met 
hem op moeten gaan bouwen. En dan verder zien. 

Pagina  van 40 62



Reisverslag 15 juli  t/m 6 augustus 2015 Makassar. Sulawesi 

Na het afscheid daar en later van de Ibu’s ben ik rond 1500 uur terug in het Hotel. 
Elizabeth  zal ’s avonds het stickie op komen halen waar ik alle foto’s en filmpjes 
van de afgelopen dagen op zal zetten. 

Ik heb alle tijd om foto’s uit te zoeken en wat teksten te schrijven. IK probeer vroeg 
te eten om m’n darmen alle tijd te geven om te keer te gaan tot ruim voor 21.00 
uur, want dan ga ik de bus in. Misschien door de extra spanning lukte dat niet en 
toen ik ook nog bijna in de verkeerde bus zat en de goede niet kon vinden ging 
het even niet zo lekker. Het eerste uur in de bus zat ik met buikkrampen maar daar 
heb ik al over geschreven (www.somoimakassar.shareyourstory.nl). 
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woensdag 29 juli 

De bus komt tegen half 6 aan in Makassar en de begeleider op de bus deed 
diverse keren een poging om te weten waar ik er uit wilde. Ik zeg telkens “station  
bis”   maar dat komt niet over . Bij het eindpunt ben ik hem en de chauffeur ineens 
kwijt terwijl m’n bagage inclusief rollator nog aan de andere kant (de rest van de 
bagage van iedereen lag, precies ja, aan de ene kant. Help, hoe kom ik aan m’n 
spullen? Ik word gallisch van het gezeur aan m’n hoofd voor taxi, hotel en zo meer. 
Dan plotseling duikt de man op met m’n spullen en de taxi die het dichts bij staat 
neem ik. Was effe passen en meten om die rollator aan boord te krijgen maar het 
lukte. Doodmoe van niet slapen verlang ik vreselijk naar m’n bed. Wederom mist 
de taxi chauffeur de JL Kenari en ik ook trouwens in het donker. Maar met slechts 
een klein blokje om (omdat ik hem ook kort hou) zijn we er, 38.000  staat er op z’n 
teller en ik betaal met 100.000. Z’n teller gaat opvallend snel uit. “Thank you, thank 
you sir” prevelt de man onderdanig als hij uitstapt en m’n bagage uitlaadt. Ho ho “I 
want my change” en hij geeft me 2000. Mooi niet het moet 62.000 zijn. Ik gris 
50.000 uit z’n hand en laat de 10.000 zitten (= 70 cent) eigenlijk jammer maar ik 
bent te moe om het verder aan te gaan. Wijze les: taxichauffeurs hebben nooit 
wisselgeld en betaal dus altijd gepast. Les 2 daarbij: als je Indonesisch spreekt is 
alles een stuk goedkoper! 

Als ik m’n kamer inloop is het al licht aan het worden en ga ik slapen… even 2,5 
uur  en niet langer want dan verspringt m’n dagritme zo. 

Over woensdag valt weinig te schrijven: wasgoed wegbrengen om de hoek, 
lunchen bij Maret en Donny omdat het zo gezond en lekker is. Maret geeft me 
Diatabs tegen de diaree, een lokaal middel, een soort nooit zegt ze. Als ik later 
m’n huisarts mail dan blijkt het een ordinair stopmiddel te zijn, maar ik moet 
zeggen dat één pil de boel al aardig tot rust heeft gebracht. Die onthoud ik dus 
voor de terug reis! 

Verder veel schrijven. Ik wil m’n dagboek bijhouden maar ook berichten voor 
Facebook voor de Stichting schrijven. Met het vreselijk trage internet hier is dat 
een ramp. Een foto uploaden duurt minuten en zelfs gewone mail kan een nacht 
blijven hangen. Dat werkt niet fijn! 
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donderdag 30 juli 

Ik ga op pad naar het RC met de rollator van Cici ingeklapt achterop gebonden. 
Leek me wel een aardig idee om er een in het  echt te laten zien. Nou alsof ik de 
leverancier was en het ding stond te promoten. De hele werkplaats liep uit, 
studenten fysiotherapie erbij, inclusief de fotomomenten uiteraard en ik dacht een 
van de fysiotherapeuten die zeer geconcentreerd met het ding rondstapt. 
Misschien is hij wel ergotherapeut, zou zomaar kunnen. 

Ik bespreek met Ibu Moernie een aantal patiënten van Toraja en als ik over het 
lepradorp begin is het radicaal “nee”. Die moeten maar ergens anders heen. oeps 
niet te geloven hoe stellig ze daar in is. Zouden ze er toch nog bang voor zijn? 

Papa Dito kan inderdaad een achterspalk krijgen en een onderbeenprothese voor 
Asnitha is ook geen probleem. Desmond (zie zaterdag 25/7) komt in aanmerking 
voor opname, want heel welkom is! 

De rest van de kinderen vallen buiten onze zorg of kunnen we voorlopig allen 
monitoren. Ik stuurde Elizabeth het volgende mailtje: 

 

Ziekenhuis Elim, Rantepao. 

Er is geen fysiotherapie maar in het RC kwam ik een studente tegen 
die als fysiotherapeute in Makale gaat werken/werkt. Ik heb haar jouw 
naam en te’ nummer gegeven. Ibu Moernie (fysiotherapeute RC) weet 
het uiteraard ook. 

Lepradorp Batuleleng, Rantepao 

Ze willen niets doen met prothese voor lepra-patiënten. De moeten ergens 
anders heen. Klinkt niet fijn maar Ibu Moernie is er heel stellig in. 

Bertha (graag nog een foto) (40)  

De ortho- en prothesioloog van het RC zegt er wel iets mee te kunnen maar ik 
wil toch eerst overleg hier in Nederland om met name de moderne technieken 
te onderzoeken. Wordt vervolgd. 
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Desmond (29) (Emon) 

Kan zich aanmelden voor een intake op het RC en lijkt geschikte kandidaat voor 
opname. Handigste is bellen en afspraak maken (contactgegevens zet ik 
onderaan) 

Asnitha (23)  

Kan opgenomen worden in ons programma voor prothese. Ook dat gebeurt in 
het RC en loopt dan via Pak Nur, de fysiotherapeut van de SLB. Hij is op de 
hoogte. Een kruk kun je kopen en op lengte brengen. Voor vergoeding kan ze 
een aanvraag bij ons indienen (kan ook via Nur). 

Papa Dito (49) 

Niet geschikt voor opname RC maar dat was de vraag ook niet. Ze kunnen en 
willen wel een achterspalk maken. Ik denk dat je het RC kunt bellen, maar Pak 
Nur is ook heel goed in het regelen van dat soort zaken.  

We kunnen per mail contact houden en z’n ontwikkeling zo monitoren; ik kan zo 
mogelijk adviezen via de mail geven en foto’s / filmpjes bekijken en reageren. 

Igah, jongen (16)  

niet voor ons project/ alleen adviserende rol 

Wandi (16)  

niet voor ons project/ alleen adviserende rol 

Kevin (17) 

niet voor ons project/ alleen adviserende rol 

Febrian (13) 

niet voor ons project/ alleen adviserende rol 

Cici  

Ik heb al betaald voor twee okselkrukken en Pak Nur gaat die kopen en op maat 
maken. Hij heeft een werktekening van me gekregen met de juiste maten. 
Daarna kijken of er iets met haar schoen moet gebeuren (RC).  
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Aldo (8)   

Is zeker een kind om te gaan monitoren, voorlopig per mail en foto’s / filmpjes. 
Eerst ontdekken wat er mogelijk is in zijn ontwikkeling via de Ibu’s. 

Ribka (37)   

niet voor ons project/ alleen adviserende rol 

Gina (6)    

Is zeker ook een kind om te gaan monitoren, voorlopig per mail en foto’s / 
filmpjes. Ik denk dat er nog veel te bereiken valt! 

Reni (12)   

Is ook een kind om te gaan monitoren, voorlopig per mail en foto’s / filmpjes. 
Eerst ontdekken wat er mogelijk is in het contact en zijn ontwikkeling. 

Uli (27) en zusters   

niet voor ons project; met name (psycho-) sociale aspecten aanpakken 

Wat goed nieuws is, is dat de prothesio- en orthesioloog van het RC de kinder-
rollator wil gaan maken en dan de onderdel assembleren in het RC. Zoiets 
begreep ik van hem. Kan natuurlijk nog even duren en over de prijs hebben we 
het nog niet gehad maar er is wel een opening natuurlijk! Ik heb z’n naam en 

mailadres dus wie weet wat daar van 
gaat komen. Was voor mij een van m’n 
doelstellingen op deze reis. Het begin is 
er dus!  

Ibu Moernie vertelt dat een van de 
studenten fysiotherapie in het groepje 
(helemaal links op de foto)in Makale 

werkt of gaat werken. Dat is vlakbij 
Rantepao en dat zou heel erg goed 
nieuws zijn als dat fysiotherapie 
komt! Nou wie weet hoe zich dat 
gaat ontwikkelen. Hoewel ze de 
rollator graag op het RC willen 
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houden (net als Elizabeth overigens) wil ik hem graag bij Pak Nur hebben. Hij kan 
dan samen met ons kijken naar wie die toe moet. Ondertussen passeren er twee 
revalidanten waar ik iets over moet zeggen volgens Ibu Moernie. Ook nu de vraag 
of de rollator geschikt is voor ze…. hoe zou je dat nou echt duidelijk kunnen 
maken dat het om een kinder-rollator gaat?  

Ik mag handen schudden met de directrice die ook vindt 
dat ik Indonesisch moet leren spreken (“ja-ha”!!!)  en ik 
herken haar van twee jaar gelden maar zij mij niet. 
Daarna kom ik op audiëntie bij Hoofd communicatie en 
ook daar zijn er fotomomenten. Blijkbaar moet ik mee in 
hun fotoalbum. Gebeurt op straat ook nog steeds.  

Ik krijg een tasje met informatiefolders mee en een lijst met 
voorwaarden voor opname in het RC. Als je thuis een partner 
hebt dan kom je bijvoorbeeld niet in aanmerking voor 
opname. Apart he? 

 

Daarna krijg ik opnieuw een rondleiding op de opleidingen 
maar dit keer beperkt zich dat tot de kleding-afdeling, wat 
overigens wel heel gezellig is nu de school weer begonnen is. 

Er dienen zich prompt ook twee patiënten aan en nummer 
drie staat op een afstand te popelen. Zodra hij z’n kans 

schoon ziet treedt hij aan en staat keurig rechtop tegenover me in z’n mooie 
blauwe shirt. Hij heeft osteoporose en en heel veel stijfheids-klachten in de 
ochtend. Ik voel me even “Jomanda” die op alle vragen een antwoord moest 
hebben en ook had! Ik roep vitamine D en 
iedereen lijkt tevreden. En of hij mag 
bewegen en sporten… het antwoord ligt 
voor de hand, “o ja, maar liever niet boksen 
of zo”. Er wordt gelachen en de sfeer is 
helemaal ok daar.  

Eenmaal terug op kantoor wisselen we 
telefoonnummers uit van Elizabeth (i.v.m. contact in 
Toraja) en de man die de rollators wil gaan maken. Ik 
bind de rollator weer achterop en ga op weg om met 
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pak Nur een en ander door te nemen. Onderweg stop ik bij 
Achmed om hem z’n spelcomputer te geven (die wilde hij graag, 
maar ik denk dat vooral z’n zussen er mee gaan spelen) en de 
cadeautjes voor beide zussen. Armbandjes in blauw en rood en 
het lijkt een goed keus. Helaas liep de oudere broer er tussendoor 
en voor hem had ik niets bij me, nou ja 

het is niet anders. 

Bij Nur is het altijd even afwachten hoe et met hem is heb 
ik gemerkt, en nu zat z’n huis vol met ik denk collega’s, 
dus bleef ik maar een tijdje buiten zitten tot Diana me 
binnen vroeg. 

Ik vertel over Toraja en welke patiënten ik op zijn lijstje heb gezet 
voor advies en b.v. prothesen. Ik denk dat ik een overzichtje voor 
hem moet maken. Voor Cici betaal ik 400.000 voor de 
okselkrukken incl speciaal gereedschap om ze aan te passen . 
Omdat er toch veel bezoek is ga ik aan de slag met een 
werktekening voor de krukken van Cici en bespreek die met Nur. 

Als ik vraag wanneer we met Matsur naar het Ziekenhuis zullen 
gaan antwoord hij met: “zometeen om 17.00 uur”.   Oeps denk ik, hoe moet dat 
met eten… maar dan zegt hij “beter om 19.00  uur”. Ik ga terug naar huis, fris me 
wat op en ga tanken en bij de “Hema” eten. Om 19.00 sta ik weer op de stoep en 
gaan we met de auto Mastur ophalen in het RC. Ik vraag of hij zeker weet dat de 
orthopeed er is en hij zegt ja (ik hoorde een aarzeling, maar ok). Een heel reis om 
in het ziekenhuis (wat ongeveer in het verlengde  van mijn straat ligt) te horen dat 
hij er alleen overdag is van 8 tot 14.00  uur… eh ja dat had ik van Anette ook al 
begrepen. Nur doet nog verwoede pogingen om in andere klinieken terecht te 
kunnen, maar ik vind het zinloos want we willen juist die ene arts! Omdat hij ook 
aangaf dat hij heel moe was en niet had geslapen dring ik aan op een staakt het 
vuren en terug naar huis. Om 21.00 uur rij van af Nur z’n huis terug en jammer dan, 
maar volgende keer beter toch? 
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vrijdag 31 juli 

Het tempo lijkt er nu wel helemaal uit te liggen. Toch een beetje vakantiegevoel? 
Ik kan uitslapen, zit wat te schrijven en te herlezen en vertrek naar d tuin bij het 
zwembad. Omdat de “Thai” vlakbij is neem ik daar een soepje voor de lunch, het 
is dan al weer 14.00 uur geweest! 

Behalve de sleutels van Anette wegbrengen naar Wessel en Norce ne het 
kattenvoer meenemen voor de katten op de SLB, is er die dag weinig activiteit. 
Enige is de spannend terugreis over de weg waar zoveel overvallen zijn. Als daar 
in korte broek en T-shirt met rugzakje rijd snap ik ineens dat ik heel veel risico 
neem nu. Een groepje motorrijders langs de weg jagen me schrik aan… zou zo 
maar zo’n bende kunnen zijn. Ik rijd hard en zo Indonesisch mogelijk over de 
lange donkere weg terug naar Makassar. Heerlijk om dan ongeschonden de 
lichten in te rijden van de stad. Ben gevraagd om zondag bij ze te komen eten en 
heb ja gezegd maar ben met de route terug niet zo blij. Met Wessel  zijn 
gezondheid is het niet goed en ik wil daarom de uitnodiging ook laten staan. 

Biertje schrijven slapen…het word een sleur haha! 
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zaterdag 1 augustus 

Ik ben om 8 uur op de SLB en lever het kattenvoer af van Anette en ga naar de 
fysiotherapie ruimte. Daar is (nog) iemand. Had al eerder begrepen dat de 
bezetting kort is namelijk van 8  tot 10 uur en dat dan ook nog eens sterk wisselt 

qua aantal kinderen die voor therapie komen. Ik zie 
dat Achmed gebracht wordt op de motor dus dat 
loopt weer gelukkig, en ik ga bij z'n taalles zitten. Dat 
leidt vreselijk af maar ik neem het op met m'n iPad. 
Erg handig om mee te fotograferen en filmen. Stoort 
veel minder dan m'n spiegelreflex en is bovendien 
compacter en lichter. Natuurlijk is de kwaliteit anders 
maar het is gewoon praktischer en het valt niet op als 

ik Achmed film. Ik zal ze later op onze site zetten. Als Nur aankomt vertelt hij dat 
we naar het RC gaan om Mastur op te halen. Met de motor zegt hij, dat is beter. Ik 
denk dat het ook om de benzinekosten gaat al heb ik hem donderdag wel ruim 
betaald voor de autorit. Maar ok, we gaan op twee motoren en ik scheur achter 

hem aan door allerlei binnendoor weggetjes. Best leuk 
eigenlijk. We pikken Mastur op die moeiteloos bij Nur 
achterop gaat zitten met z'n zware okselkruk in z'n hand. We 
rijden naar het ziekenhuis, Rumah Sakit Hikmah, dat in het 
verlengde en op een steenworp afstand ligt van de straat 
waar ik parallel aan woon, de Jl Kenari. 

We hebben geen afspraak maar wachten in het ziekenhuis 
op Prof Dr Chairuddin Rasjad, Ph.D een oude orthopeed, 
een heel aardige man, kent Somoi en is heel erg begaan 
met Mastur.  Hij opereert zelf niet meer maar adviseert een 
collega Dr Jufrilatief. Als hij vraagt hoe we hier zijn en ik zeg 

op de motor dan kijkt hij ongerust en vraagt of ik een 
Indonesisch rijbewijs heb. Dat heb ik maar bij blijft ongerust kijken en besluit om 
zijn collega naar het ziekenhuis laat komen en ons niet op de motor daarheen te 
sturen.  
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Het was lang wachten en in de tussentijd worden we 
aangesproken door een jonge vrouw die vertelt over een nichtje 
die een heel slechte prothese heeft. Ze vraagt of we haar willen 
zien. Ze wonen 3 a 4 uur rijden van Makassar vandaan en dat vind 
ik te ver gezien de tijd die ik hier nog heb. We spreken af dat ze 
naar de SLB komt en dat zou dan maandag worden. Zo gaat dat 
dus, erg grappig. Dat gebeurde ook al met Renni die aan was 
geschoven in het huis van de drie zusters in Toraja en Aldo, die we na het bezoek 
aan Cici zagen op verzoek van Ibu Rumissing.  

Als we eenmaal binnen zijn doet Dr Jufrilatief twee 
voorstellen: weke delen losmaken en 6 weken in tractie 
om het been te strekken en optie 2: amputatie. Ik leg uit 
dat we de röntgenfoto's hebben gezien en dat er geen 
gewrichtsvlak is aan de voor-onderzijde van de femur-
condylen en hij is snel overtuigd van de gedachte dat 
het een amputatie moet worden. Maandag kan hij 

opereren. Oeps dat is wel heel snel. Er moet nog wel het een ander gebeuren: zijn 
ouders moeten instemmen, het RC moet toestemming geven en het moet betaald 
worden. Hij zegt dat het 20 miljoen gaat kosten inclusief nazorg in zijn privé 
kliniek. Ik schrik, 14 a 1500 euro! Ik krijg het er warm van en denk, ik moet 
overleggen met Anette. Nur zegt dat het normaal gesproken voor 1 miljoen kan. Ik 
recht m'n rug en m'n stap naar Dr Chairuddin en zeg dat ik wat problemen heb 
met de prijs. Oh geen probleem zegt hij: "I will assure you that it will not cost more 
than 10.00.000 rps, all inclusive. Nou dat is zomaar de helft en dat besluit durf ik 
wel te nemen dus zeg dat het goed is. Nou nog zien hoe ik 10 x een miljoen ga 
pinnen, want ik heb een dagmaximum van 500 euro. Moet dus op 2 dagen. 

We maken dus vorderingen en Mastur z'n diepe wens lijkt in vervulling te kunnen 
gaan. Na de consulten nodig ik hem en Nur uit om samen te lunchen want ik val 

om van flauwte (had niet ontbeten en niet 
gerekend op deze lange sessie!) en ik laat 
Nur kiezen. We belanden in zo'n typische 
Indonesische straattent en eten een heerlijke 
nasi goreng udang of seafood. Zoiets. Nur 
verontschuldigt zich later als hij de prijs ziet 

die ik betaal (140.000 = ongeveer 10 euro en ik vind het 
normaal, maar hij vind het vreselijk duur). Klopt ook wel als je 
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bedenkt dat de krukken voor Cici 350.000 kosten of een volle tank benzine voor 
de motor 22.000 dan is het voor eten, wat natuurlijk een basisbehoefte is, heel 
duur. 

Nur brengt Mastur terug en kan het kleine stukje op de motor terug naar m'n huis. 

Daar pak ik de badkamer maar weer eens grondig aan na het 
bezoek van een kakkerlak gister afgelopen nacht. Niet fijn. Daarna 
even iets drinken bij Maret en Donny omdat het zo lekker en 
gezond is en nog kort bij het zwembad schrijven, maar dan is het 
al gauw zes uur en wordt het donker. Bakti zit vlak bij Maret en 
Donny maar Melly, waar ik kennis mee wil maken is niet op haar 
kantoor. Zij is een goede vriendin van Maret en heeft Anette ook 
heel goed geholpen toen ze zo ziek was. Met Bakti, en overkoepelende 
organisatie op sociaal-maatschappelijk terrein, kan een goede partner voor onze 
Stichting zijn. 

In huis is het onrustig nu ook Wie-Wie er bij gekomen is. Een student of 
medeonderzoeker van Dominik maar ook meer dan dat en dat geeft een hoop 
herrie als ze het leuk hebben maar ook als ze ruzie hebben zoals vanmiddag. 
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zondag 2 augustus 
Ik heb bedacht dat het maar eens een soort vrije dag moet zijn vandaag. In het 
Noorden van Makassar bouwen ze aan de kust houten schepen en volgens Anette 
is dat heel erg de moeite waard om te gaan bekijken. Een dagje toerist spelen is 
ook wel leuk.  Ik ga op weg naar het noorden en vooral zorgen dat ik niet op de 

Tolweg naar het vliegveld terecht kom want dat kan 
verkeerd aflopen. Ik volg de parallelweg en zoek naar 
de juiste wegen naar de havens. Hoe verder ik kom hoe 
smaller de straten en hoe voller het is met mensen, 
kraampjes, auto's en motoren. Het is me een beetje te 
vol. Als ik even langs de weg stil sta om te bedenken 
wat ik zal gaan doen wordt ik door een man 

gewaarschuwd dat mijn rechter voet bijna overreden 
word. Op dat moment voel ik een autoband tegen de 
zijkant van m'n voet aankomen en die man rijd dus 
gewoon door. Ik trek op tijd m'n voet terug. Is vast niet 
goed voor m'n voet zo'n voorwiel van een 4-wheel-
drive. Ik zoek een rustig plekje op een kade en maak 
wat foto's en hou het voor gezien. Het is me te vol hier. 
Ik rijd het hele eind terug en zet de motor bij huis. Ik ga lopen naar het zwembad. 
Erg ongebruikelijk hier, maar heb zin om te bewegen. M'n darmen doen het goed 
of eigenlijk en beter nog: ze doen het minder, en ook minder dan ik graag zou 
willen. Kom ik nu in m'n oude patroon van obstipatie bij te veel spanning, 
vermoeidheid en buiten het vertrouwde thuis zijn? 

Op mijn wandeling naar m'n favoriete plekje bij het 
zwembad, word ik aangesproken door een jongen, een 
student die zich achteraf als gids aan had willen bieden, 
maar hij kwam niet zo goed uit z'n woorden. Hij wil me graag 
interviewen en dat doet hij geheel zoals je hier verwachten 
kunt onsamenhangend en ongestructureerd. Hij vraagt 

ondermeer wat ik allemaal al gezien heb en ik zeg "niets". Niets? Zelfs Fort 
Rotterdam niet? Nee, zelfs dat niet in drie weken. Maar Rotterdam is een hele 
grote stad in Nederland. Ja ja dat weet ik. Veel verder kwam hij niet met z'n 
interview maar hij was me wel dankbaar. Levert vast studiepunten op voor hem.  
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Heerlijk om half in de schaduw met m'n Macbook te zitten schrijven en foto's in te 
plakken. Ik schrijf veel en vind het heerlijk. Ook om zo in contact te zijn met 
Nederland, via de dagboekverhalen maar ook via andere mail, whatsapp, 
wordfeud en soms een filmpje. De berichten terug zijn een enorme goede steun 
en het toch overwegend alleen zijn en werken. Herhaaldelijk word ik 
geconfronteerd met het ongemak van het niet Indonesisch kunnen spreken. Ik red 
me wel, absoluut, maar ik mis ook veel in het contact, ook op straat in de 
dagelijkse omgang. 

Als ik het schrijven zat ben wandel ik naar de Thai en neem een groentesoep. Blijft 
aangenaam daar. Koel, lekker eten, rustig (geen televisie) en een tuin. 

Eind van de middag heb ik afgesproken om bij Wessel en Norce te gaan eten. 
Betekent dus weer over die weg waar vak overvallen zijn. Ik zie er tegen op maar 
wapen me door lange broek, overhemd met lange mouwen en een monddoekje 
te dragen. Dat ik groter ben dan de gemiddelde Indonees is dam misschien een 
voordeel. Nadeel is dat het o zondagavond mogelijk minder druk is op de weg 
dan op andere dagen. In ieder geval besluit ik niet te laat terug te gaan. Het was 
gezellig om met Wessel te praten terwijl Norce in de keuken staat (ik mag daar 
nog steeds niet komen. ik denk dat ze het een te grote bende vindt). Wessel heeft 
een longtumor sinds een jaar maar wil ich niet in Nederland laten behandelen. Hij 
zou dan heel lang uit Indonesie weg zijn en dat wil hij niet. Hij is veel afgevallen en 
ik hoop maar dat hij het lang gaat redden zo. In de loop van het gesprek kan ik 
hem steeds moeilijker verstaan. Hij krijgt te veel slijm in z'n luchtwegen. Het eten is 
fantastisch en het is gezellig. Wessel benadrukt dat ik hem moet bellen als ik iets 
nodig heb en dat beloof ik. Tegen 9 uur neem ik afscheid en ga de monsterrit aan. 
Ik rijdt hard, slalom tussen auto's en scooters door en ben blij als ik in de lichten 
kom van de boulevard en bijna thuis ben. Opgelucht! 

maandag 3 augustus 

Het lukt nog steeds om (te) vroeg wakker te worden ook als ik pas na twaalf uur ga 
slapen. Het blijft te verleidelijk om 's avonds laat en 's nachts te mailen met het 
thuisfront. Meestal ben ik rond of voor 6 uur wakker. Soms veel eerder. Ruim de 
tijd om op te staan en om een uur of 8 op de SLB te zijn. 

Achmed wordt nu naar de fysiotherapie-ruimte gebracht, 
maar eigenlijk is daar helemaal niets voor hem. Ook Nur is 
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er nog niet. Achmed wordt op een stoel gezet aan een tafeltje door de man die 
hem gebracht heeft en daar zit hij dan. Hij zit daar wat afwezig voor zich uit te 
kijken. Ik zet m'n iPad voor z'n neus en laat hem de filmpjes zien van z'n eigen 
taalles. Even is hij heel verbaasd, maar dan lijkt hij het te erkennen en schatert hij 
het uit van plezier. En de filmpjes een aantal keer achter elkaar laten zien is geen 
enkel probleem. Hij blijft het leuk vinden. 

Als Nur er is laat ik Achmed met de blauwe crocodile lopen, een van de drie 
rollators die Kirsten dit voorjaar namens ons meegenomen heeft naar Makassar. Ik 
denk dat deze beter geschikt is dan de gele die ze hem hebben gegeven; de 
blauwe is eenvoudiger en iets kleiner en voor hem daardoor beter te hanteren. Als 
ik voorstel om de rollators om te ruilen knikt Nur van ja maar ik geloof niet dat het 
gaat gebeuren. Moet dus nog op de actielijst van Nur! 

Grappig is dat Achmed lang stil kan blijven staan met de rollator en als hij loopt 
doet hij dat heel behoedzaam. Als ik de rollator in een beetje up-tempo voort duw 
dan gaat hij ineens harder lopen, zonder dat hij struikelt. Dat is wel leuk, hij kan dat 
dus! Nur geeft aan dat het slecht is voor de rug van de therapeut. 

Om een uur of 9 verschijnt het 
meisje met de verouderde 
prothese. Musfiah, 10 jaar oud. 
Ze zijn blijkbaar vroeg met de 
auto vertrokken. Ze heeft een 
ernstig verkort linker boven- en 
onderbeen en daarbij is haar 

onderbeen en voet heel matig ontwikkeld. Omdat ze blijkbaar gegroeid is is de 
prothese te kort geworden. Bovendien is het een nogal lomp ding dat 
vastgesnoerd zit met leren riemen. Dat moet toch mooier en beter kunnen! Zal 
niet voor niets zijn dat ze een lange rok aan heeft 

Het lijkt een goed besluit om daar op het RC naar te laten kijken. 

Zij met de auto en wij, Nur en ik op "mijn" motor naar het RC. Daar zit in de 
tijdelijke werkplaats (vanwege de verbouwing), niet meer dan een langgerekte 
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kamer, ook Mastur op ons te wachten. De prothesemakers 
bekijken haar en haar huidige prothese, leggen er plankjes 
onder (veel te weinig naar mijn idee) en praten over verlengen 
van het huidige , ernstig verouderde werkstuk. Een korte 
blikwisseling met Nur en er wordt koers gezet naar een nieuwe 
prothese. Er wordt uitgebreid gemeten en geconstateerd dat de 
prothese toch meer dan een paar centimeter te kort is. Musfiah 
laat het allemaal over zich heen komen. Ze beloven dat ze een 
goedkope prothese zullen maken maar als ik de prijslijst te zien 
krijg dan lijkt het niet dat er enige korting bij zit. 8.000.000 rps ... 
Is dat wel ok, moet ik niet even overleggen met Anette? Kunnen 
we dit wel doen. Ik check bij Nur of het aantal nullen klopt, maar 
het is inderdaad 8.000.000. Bijna net zo duur als de operatie van 

Mastur. Anette laat weten dat een bovenbeenprothese 
10.000.000 rps kost dus het lijkt aardig te kloppen. Terwijl haar 
gipsafdruk nog buiten ligt te drogen rijden wij terug en 
belanden bij de opening van de spelen voor gehandicapten 
van Indonesië. Best leuk maar ik begin in te zien dat m'n leven 
hier erg bepaald wordt door allerlei (voor mij onvoorspelbare 
en dus onverwachte acties van in dit geval Nur. Nou heb ik 

geen vast programma, maar het gebeurt toch regelmatig dat ik niet uitkom met 
b.v. eten of m'n vooruitzicht op "even niets" of m'n voornemen om m'n 
schaduwplekje bij het zwembad op te zoeken. Dat overkwam me in Toraja ook, 
maar daarbij was duidelijk dat ze een soort van verborgen (nou j verborgen...) 
agenda hadden. Nur heeft dat niet, dat weet ik zeker, maar hij denkt wel over 
dingen na, verzint een plan en gaat het dan doen. 

Tijdens het opmeten van Musfiah hebben we ook overleg met een van de mensen 
van het RC over de operatie van Mastur. Ik weet niet precies wat zijn functie is 
maar hij heeft wel een leidende functie. Hij zegt dat we een brief moeten schrijven 
aan de directeur van het RC met daarin de reden van de operatie van Mastur en 
dat Somoi het ook financieel ondersteund. Daarna zal er een definitief besluit 
genomen worden. 

Hoewel het fijn is dat het heel serieus genomen wordt en het niet alleen een soort 
van toegeven is aan de wens van een jongen van 25, is het ook moeizaam en 

vraag ik me af of ik gedurende  deze reis het slot nog ga 
meemaken. 
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Na de opening van de "Paralympics" en wederom allerlei onduidelijke 
fotomomenten waar ik bij betrokken word, heb ik even tijd 
om m'n eigen dingen te doen. Bijvoorbeeld iets eten. 

Ik zal om 16.00 uur weer bij Nur zijn om de brief op te 
stellen en te ondertekenen.  

In m'n "pauze" ga ik lunchen bij de Thai en bestel een 
pittige soep. M'n darmen zijn redelijk rustig geworden dus 

durf ik dat nu wel 
weer aan. De soep 
is me echter te heet 
(hoe kan het?) en ik bestel er droge witte 
rijst bij. Vanaf dat ik er zit krijg ik een 
behoorlijk heftige hoofdpijn-aanval, die me 
aan vroegere migraine-achtige pijnen doet 
denken, maar dat is wel lang geleden!  Ik 

neem paracetamol, drink veel water en probeer te 
ontspannen. Het lukt aardig om de heftige pijn te 
onderdrukken en met later een diclofenac ben ik er vanaf. 

Als ik aan het eind van de middag bij Nur thuis m'n handtekening  zet heb ik geen 
flauw idee wat hier de consequenties van zouden kunnen zijn, maar ik vertrouw op 
Nur en op een goede afloop. 
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dinsdag 4 augustus 

Nur heeft gevraagd of ik mee ga naar een "discussion" over hemiplegie en het 
syndroom van Down op de Academie voor Fysiotherapie van 8 tot 12. Het lijkt me 
wel leuk en volgens Nur hoef ik pas om 8 uur bij hem te zijn. Als ik er op die tijd 

ben vertelt hij dat we eerst naar het RC gaan om 
de brief aan de directeur te geven. Ok dus dat 
eerst. We worden heel officieel ontvangen door 
de directrice die ik vorige week donderdag nog 
ontmoet heb (wellicht een voordeel), de 
ergotherapeut (geloof ik) en nog zo wat mensen) 
en Mastur zit er bij en wordt dan weggestuurd 
als er een andere hoge functionaris ten tonele 
verschijnt. Voors en tegens worden besproken 

en later mag Mastur  weer bij het gesprek komen zitten.Ik krijg woorden van dank 
en complimenten voor het werk dat we hier oen en na lang beraad is de conclusie 
dat het een goede keus is om de amputatie te laten uitvoeren. Het zal morgen, 
woensdag om 12 uur gedaan worden. 

Na het overleg vertrekken we naar de academie voor 
fysiotherapie en het is werkelijk heel grappig als ik daar 
als blanke man binnen kom in het zaaltje waar de 
voordrachten gehouden worden. Iedereen kijkt op, er 
wordt gefluisterd en gegiecheld. Ik kom aan de zijkant 
naast de directeur te zitten of in ieder geval iemand 
"hoog in rang daar" en dat dwingt al respect af. We 
hebben een kort gesprekje en hij vindt het jammer dat hij niet wist dat ik zou 

komen en zo meer en dat ik uitgenodigd ben om 
volgend jaar college te geven. Als hij na de 
demonstratie over behandeling van hemiplegie  en 
een uitvoerig verhaal over behandeling van kinderen 
met een downsyndroom, mij vraagt om iets te 
vertellen voel ik me overvallen en bedank voor de 
eer. Later in de auto bedenk ik wat ik allemaal had 
kunnen zeggen maar op dat moment wist ik dat even 

niet. Ik heb beloofd dat als ik er volgend ben en de taal beter zal spreken en 
workshops of colleges zal geven. 

Pagina  van 57 62



Reisverslag 15 juli  t/m 6 augustus 2015 Makassar. Sulawesi 

Naast veel belangstellende glimlachjes word ik door een 
jongen aangeklampt die echt veel van me wil leren en zo en 
zo en zo en na een omhelzing en het prijs geven van m'n 
emailadres stap ik in de auto bij Nur. Onderweg eten we in 
de schaduw de lunchpakketten op die we mee hadden 
gekregen en rijden naar het RC om Mastur en Nursyamsi op 
te halen. Dat duurt even want de revalidanten hebben een 
overleg en Nur moet even (?) de moskee in. Wachten kun je 
hier heel goed oefenen. 

Mastur wordt dus opgenomen 
met allerlei formaliteiten en als ze de röntgenfoto's 
willen hebben protesteer ik. Kijken ok, maar ze zijn 
van ons, toch? Ik wilde ze al gebruiken voor m'n 
college op de opleiding voor manuele therapie over 
vorm-functieaanpassing.  

Als we de hele riedel 
hebben gehad vult Nur 

nog een formulier in dat hij als familie optreedt. Ik vind 
het nog steeds een heel heftig besluit om te gaan 
amputeren. Het is al ruim voorbij 4 uur als we alles rond 
hebben. 

Op weg naar de pinautomaat voor de tweede 
ronde ga ik onderuit met de motor. Ik klapte 
bijna op een auto voor me en maakte een 
noodstop met de voorrem. Dat was niet handig 
en Anette was zo ook al een keer gevallen. Ik 
gebruik al vanaf de eerste dag alleen de 
voorrem (ook omdat de achterrem bijna niet 
werkt) en dat gaat goed in normale situaties. Nu 
niet, niet bij een noodstop en ik ga om en m'n 

sandaal schiet half los en snijdt in m'n voet. Ik lig op de grond en krijg 'm niet los 
maar moet ook natuurlijk niet blijven liggen in de drukte van de avondspits. Ik een 
schade en de motor ook niet. Vanaf dat moment voelt het wat raar en voel ik me 
onzeker in het verkeer. Beetje van slag. Op straat (blijven) liggen in de avondspits 
is niet heel handig en ook een beetje vreemd gebrek aan adequaat handelen. 
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Misschien toch te moe? Ik scoor wederom 7 miljoen en drink thuis een biertje om 
bij te komen van de schrik. Dat helpt, effe zitten. 

Om 20.00 uur heb ik en eetafspraak met Jan Brockensmit omdat Anette 
aangegeven had dat hij sponsoring zou kunnen regelen voor onze Stichting. Ik 
geloof dat Jan vooral  bedoelt dat hij ene Idha uit Makasar weet die heel goed is 
in projecten en zo onze resultaten zou kunnen verveelvoudigen. Maar ze kost wel 
geld dus, tja. Alleen leuk als ze zichzelf terug verdient lijkt mij. Daar gaan we het 
met elkaar nog wel over hebben. Ondertussen bericht Nur me dat er geen 
bloeddonor tye B is voor Mastur en dat dat gevaarlijk is als er bloedingen 
optreden. Zou het dan nog wel door gaan en zo ja, stel dat hij doodbloedt. Ik voel 
me mede verantwoordelijk!  

De aangrenzende tafel bij de Kios loopt vol met "Hash-gangers, een wekelijks 
loopevenement voor expats met vooral bier toe en bedoelt voor netwerken. Jan 
wil zich daar graag bij voegen en ik neem afscheid van hem en ga naar huis. 
Morgen een volle en spannende dag: nog 5  miljoen pinnen, opruimen en 
inpakken, motor schoonmaken en naar Pak Cajus brengen en uiteraard de 
operatie van Mastur, die nu opnieuw op losse schroeven staat. 
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woensdag 5 augustus 
Ik ben om 6 uur wakker en om half 7 pak ik alles in en maak daarna de motor (en 
meteen ook maar het terras) schoon en ben om 8 uur klaar om te gaan pinnen. 
Daarna ontbijten bij Maret en Donny en langs Melly van Bakti. Onderweg tank ik 
de motor vol en ben even na 10 uur bij Nur, zoals afgesproken alleen is hij er zelf 
nog niet en als hij er is, is hij nog even niet klaar om te gaan vanwege allerlei 
administratiedingen waar hij een hekel aan heeft. Pas als hij een melding krijgt dat 

Mastur op de OK is (en er toch een bloeddonor gevonden 
is) komen we in actie en rijden naar het ziekenhuis. Mastur 
en Nursyamsi, die de hele nacht is gebleven, zitten in de 
ruimte voor de OK wat ook weer de recovery-room is voor 
na de OK. Het wachten is op de orthopeed en na twee uur 
zitten en een beetje lopen kan de operatie beginnen. 
Alleen willen ze de röntgenfoto's er bij en die moet ik 

“thuis” gaan halen. Dan is het weer wachten. Het zou anderhalf 
uur duren. Nur gaan bloed halen bij het rode kruis (denk van de 
donor) en ik loop naar huis, koop water 
voor de terugreis en pak de laatste 
dingen thuis vast in. Alles klaar voor 
vertrek. 

Even is er paniek want de operatie is nog niet betaald, ja 
"huh" dat hadden we al een paar keer aangegeven. 
Zouden ze halverwege stoppen met de operatie dan? Hoop van niet. Maar 
blijkbaar op tijd stort ik de 10 miljoen en gaat alles gewoon door. 

Het wordt spannend want ik wil om 15.00 uur in de taxi 
zitten naar het vliegveld. Mastur wordt om 14.40 uur uit 
de operatiekamer naar de recovery gereden. Daarvoor 
had een verpleegkundige al 
gewezen op de zwarte plastic zak op 
de vuilcontainer: daar zit z'n 
onderbeen in, gewoon in dezelfde 

ruimte. Of ik het wilde zien... eh nee bedankt dat toch even 
niet. Prof Dr Chairuddin is er samen met Dr Jufrilatief die hem 
geopereerd heeft en hij vertelt trots over z'n werk en is ook 
trost op onze stichting en zal er voor zorgen dat het voor ons goedkoper is en zo 
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meer, maar hij meent het ook 
echt. Wat een lieverd. Hij is echt 
heel erg betrokken Gênant hoe 
Dr Jufrilatief tot schrik van Mastur 
want hij heeft verder niets aan, het 
groene laken terugslaat om de 
stomp te laten zien, bijna als een 
trofee, maar goed het is wel ok 
om er naar te kijken. Ik sla discreet 
het laken een stukje terug. Mastur kijkt moe, wazig 
maar blij. Verlost van dat rare onderbeen, op weg naar 

een recht been waar hij op kan staan en mee kan lopen al is het met een prothese. 
Om 14.50 neem ik afscheid en loop naar huis. Het raakt me tot in m'n tenen. Ik 
ben blij en verdrietig om het succes. Een mengeling van geluk en verlies tegelijk. 
Gek he, ik denk toch, hoe erg is nou zo'n been en hij was al 25 jaar van jou...Ik ben 
wel heel blij voor Mastur en ook trots dat het toch in 3 weken gelukt is om het zo 
voor elkaar te krijgen dat iedereen er ook achter staat. Goede actie voor onze 
Stichting denk ik zo. 

Ik zit wat afwezig in de taxi, even na 15.00 uur. De hectiek van vandaag moet nog 
zakken. Ik zie heel erg uit naar heel lang reizen, zitten en niks, helemaal niks anders 
hoeven dan straks aankomen op Schiphol en opgevangen te worden door Nel. 
Heerlijk. 

Dat het dan 17 uur moet duren met een uur in Jakarta en een uur in Singapore is 
wel jammer ja, maar als we eenmaal om 2 uur  vertrekken naar Amsterdam is het 
heel simpel 13 uurtjes aftellen naar de nul. Als ik dit schrijf, zitten twee jonge 
Oostenrijkse fysiotherapeuten naast me, net afgestudeerd en allebei een baan in 
de revalidatie. Een heel leuk stel (zij iets vrolijker dan hij of hij wat serieuzer dan zij, 
dat kan ook) en ik kan een hoop vertellen over wat ik de afgelopen tijd heb 
gedaan en laat foto's en filmpjes zien. We discussiëren over de gezondheidszorg, 
over revalidatie en het behandelen van spasme. Ik slaap twee uurtjes en zou meer 
willen, maar ondanks de slaappil zit er meer niet in. Wachten en aftellen. Af en toe 
komt er iets eetbaars of drinkbaars voorbij. Heb alle gevaren die ik van te voren 
bedacht had op Sulawesi overleefd, of ze waren er gewoon niet, het is nu alleen 
nog landen op Schiphol. 
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donderdag 6 augustus 
Ergens onderweg in het vliegtuig is het donderdag 6 augustus geworden. Dat is 
zo vreemd als je met de tijd meereist, dan weet je eigenlijk niet hoe laat het is in je 
eigen referentie kader. Dat ik 27 uur onderweg was en 1.5 uur op de bagage 
moest wachten op Schiphol weet ik wel. Na trein en bus ben ik om een uur of 
twaalf thuis… in Sulawesi is het dan 6 uur ’s avonds… 

Moe heel moe, blij met wat ik heb meegemaakt en heb kunnen doen en meer dan 
ik vooraf verwachtte. Geraakt om wat er nodig is daar en niet is en niet kan. Kennis 
die ontbreekt, hulp die er niet is voor gehandicapte kinderen (zinloos, 
uitzichtloos). 

Blij en verdrietig. Ik kan het laatste nog niet goed kwijt. Misschien moet je het 
meemaken om het te kunnen voelen. Ik kan het niet zonder die lagen te voelen en 
ook daar kan ik blij mee zijn. Het is wel wat het is. 

Ik schreef eerder over dat ene druppeltje op die 
enorme grote gloeiende plaat, maar laat me die 
druppel maar zijn, voor dat ene jongetje, dat ene 
meisje, die ene Mastur die geopereerd wilde 
worden. Het is voor mij rijkdom, werkelijke 
rijkdom dat ik het kan en mag doen. En aan 
iedereen die ons en mij steunt: heel heel erg 
bedankt! 
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