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zondag 27 augustus 
dag van vertrek 

maandag 28 augustus 
dag van aankomst 

Lange reizen beginnen voor mij altijd met hetzelfde: druk vooraf, te weinig geslapen en dus 
moe op pad. Dit klopt ook nu weer maar de laatste twee weken stonden in het teken van huis 
opruimen en leegmaken omdat Maandag 28/8 ook de verbouwing van m’n badkamer begint. 
Handig om niet in de rommel, de herrie en het stof te hoeven zitten maar vraagt ook veel 
voorbereiding: alle spullen moeten er zijn en alles moet leeg en opgeruimd of stofvrij 
opgeborgen zijn voor m’n vertrek zondag ochtend om 7.30 uur naar Schiphol. 
De tegels waren niet op tijd geleverd en eenmaal donderdag aangekomen bleken er nogal wat 
beschadigd…. de kranen waren niet geleverd de week ervoor, maar waren vrijdag binnen zodat 
ik ze nog net zaterdag bij Nijhof op kon halen. Van die hectiek dus, naast inpakken en 
voorbereiden. 

Eenmaal de deur uit verliep alles op rolletjes. Sanne en Giph leverden me keurig om 8.30 uur af 
bij de incheckbalie (altijd fijn dat ze al weten dat je komt en waar je heen gaat en dat het 
allemaal klopt!). Even wat drinken tussen marcherende marechaussees en bovendien nog een 
rookmelding dus stoere mannen in brandweerpakken. Een feestje voor Giph. 

Ik door de douane en zij naar het panorama-dek. 

Iets later dan 11.15 uur stegen we op en ik zat bewust 
gekozen aan het gangpad en rechts van me kwamen 
twee ik denk studentes zitten die engels praatten maar 
eigenlijk de hele reis niets gezegd hebben. Ik kon zo 
plassen wanneer ik wilde en tja, met twee glazen wijn en 
heel veel water was dat best vaak. Zo’n 13 uur zitten valt 
niet mee en eigenlijk vooral voor m’n darmen die dan te 
lang stil komen te liggen en dan uit verveling gas gaan 
produceren, heel veel gas. Totaal zinloos maar je moet 
het alsmaar zien op te vangen, of even lekker op de wc 

niet (en als iedereen slaapt maakt het ook niet uit). Ik sliep ’s middags toch wel een beetje op de 
slaappil van Trudy. maar na 5 uur was het over. Gelukkig was er er “The legend of King Arthur” te 
bekijken en dat houdt lekker bezig. 

Heerlijk om rond middernacht aan te komen in dat 
wonderschone ordelijke Singapore Airport. Met 2 uur 
overstaptijd lekker relaxed. Plaatselijk tijd 6 uur in de 
ochtend dus tijd voor een koffie. 
Ach en dan sta je zo maar om 11 uur op het vliegveld 
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van Makassar. Even spannend of kaas nou wel of niet valt onder verboden in te voeren dieren en 
dierlijke producten.. maar ik had geen controle. Een Amerikaans stel wel. Best een gedoe 4 
volgepakte koffers open maken en laten doorzoeken. 

Ibu Evie is een Chinese vrouw in Makassar, die Lucas heeft ontmoet en graag 
ons vrijwilligers steunt in Makassar. Haar ”driver” zou me met naambordje 
opwachten. Zou… Oh ja: hier gaat het om geduld hebben, heel veel geduld 
hebben!! Genoeg mensen die me vrolijk zwaaiend een taxirit aanbieden, zelfs 
als gids naar Toraja. Helemaal leuk. Ruim een uur later staat een verlegen 
jongen naast me en kijkt me en kijkt weg en weer aan en vraagt voorzichtig 
“mister George”? Ja dat is hem! Ik dacht, hij moet wel echt van Ibu Evie komen 
ander zit ik toch weer in een illegale taxi. Maar hij begon met m’n naam dus 
dat zat goed. De grote auto ook trouwens. 

Bij Ibu Evie die een, hoe grappig, een sanitair en tegelzaak heeft aan de Jl Cendrawasih (hele 
lange brede drukke verkeersader in Makassar. 
Meteen steekt ze van wal met verhalen over hulp steun, structurele organisatie, vrijwiligerswerk 
en dat Ryand (jongen met dwarslaesie) alleen maar lui is sinds Lucas niet meer met hem oefent 
(Lucas heeft 5.5 maand in Makassar en Toraja z’n stage oefentherapie gedaan onder 
begeleiding van Anette onze vice-voorzitter. Ze vindt dat hij te veel en te makkelijk (financiële) 
steun krijgt waardoor hij zelf niets hoeft te doen. Ik ben moe, wil douchen, andere kleren aan…
een huis. 
Kiki de driver gaat in opdracht van haar een telefoonkaart voor me kopen en als die niet werkt, 
dan gaan we dat op weg naar mijn huis (het huis van haar moeder) oplossen en nog even langs 
de boekwinkel voor plattegrond van de stad want die ben ik kwijt en wat eten. Als de 
telefoonkaart niet werkt regelt ze ook nog beltegoed. Het gulle geven is begonnen. 

Het huis is een bedrijfsruimte met opslag van spul wat naar trassi ruikt, met twee woonetages 
erboven. Groot en wat leeg… niet echt schoon dus eerst maar de wc boenen in de badkamer 
en dan douchen.  
Blijkt er geen stroom op de 1e etage, dus geen licht en geen koeling… Kiki komt het regelen 
maar na 1.5 uur ben ik zo moe van het wachten. Geduld heeft ene beperkte rekbaarheid na 36 
uur reizen. Het is inmiddels donker en bloedheet. Ik stuur en berichtje met de vraag wanneer 
Kiki komt… krijg een beetje een snier terug… oeps te veel gevraagd. 
Gelukkig komt hij daarna (wel) snel en heb ik licht en koelte. 

Ik improviseer van een linnen lakenzak en m’n pareo een laken voor op het bed want dat is er 
niet en plastic is niet fijn om op te liggen. Vest in m’n kussensloop en bedje is klaar, en ik ook! 
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dinsdag 29 augustus 
eerste verkenningen 

Het was een onrustige nacht, plakkerig warm, veel herrie 
van verkeer. Wennen dus. Het dunne lakentje o het plastic is 
ook niet echt ventilerend… 

DE dode kakkerlak in de badkamer heeft een nog levend 
familielid van flink formaat die bedacht in m’n slaapkamer te 
willen wonen. Vind ik geen fijn idee. Kakkerlakken mag je 
niet doodtrappen want dan komen er eitjes vrij. Doodmaken 
en verbranden. Modernere versie is gif spuiten. Maar die 
moet ik nog halen. Om te voorkomen dat ie uit het zicht 
raakt vang ik het beet onder de deksel van een zeepdoosje 
en verzwaar die met een schaaltje. Beest is behoorlijk snel 
trouwens! Wat argwanend hou ik de deksel in de gaten 
maar er beweegt niets. 

Het straatje waar ik woon, JL Andri Tonro ligt kort op 
een drukke verkeersader aan de ene kant en een wat 
minder hectische straat aan de andere kant. Die laatste 
ben ik maar eens gaan verkennen. Ik heb anders dan 
vorig jaar geen motor deze week en dat maakt het ook 
minder jachtig. De straat is als veel straten met kleine 
winkeltjes, kleine eethuisjes (Warungs) en grote 
gebouwen zoals militaire academie, Universiteit (daar 

barst het van in Makassar). Het “hello sir” and “how are you sir” worden tot vervelens toe 
geroepen en je ontkomt er niet aan dat je als blanke opvalt en bijzonder bent. Lopen is 
helemaal raar want als je blank bent heb je geld en als je geld hebt hoef je niet te lopen. 

Water, crackers, anti-insecten spray, wc-papier en Minyak Gosok tegen muggen (lett.:: 
inwrijf-olie) gescoord.  Na de absoluut ongelijke strijd begeeft de kakkerlak het en 
verdwijnt in de prullenbak. Spuit nog even na om zeker te weten dat ie niet opnieuw tot 
leven komt. Bah wat zijn die beesten hier groot. brrr 

Om 10 uur komt Dorce. Dorce woont sinds haar 17e in de Panti Asuhan Titipan 
(weeshuis) en studeert Engels op de universiteit. Ze wil een Master gaan doen in 
Nederland en dat kan als ze “excellent” scoort. Natuurlijk heeft ze steun van de mensen 
die hier op Sulawesi ook steun geven zoals Heerke & Femke, Peter & Catharina. Zij kent 
Ryand goed. De jongen heeft in september door een verkeersongeval een dwarslaesie 
opgelopen. Z’n wervelkolom is letterlijk in tweeën gebroken en met twee ijzeren pinnen 
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weer aan elkaar gebonden. Op de röntgen staan bovenste en onderste deel niet eens 
boven maar naast elkaar. 

Is veel gedoe om geweest omdat hij slechte zorg kreeg in de Panti. Peter heeft er onder 
meer voor gezorgd dat hij daar weggehaald is en bij z’n broer Ricky is komen wonen. 
Dat was onder barre omstandigheden. Nu woont hij met z’n broer, dankzij Heerke, in 
een redelijk huis met twee kamers en eigen badkamer (!). Een en ander heeft tot ruzie 
geleid met de eigenaren van de Panti zodat ze nu de steun van de Nederlanders kwijt 
zijn. Ik snap niet zo goed  waarom dat zo moet maar vorig jaar was er ook al onenigheid. 
Je zou kunnen zeggen dat de Indonesische (Christelijke) cultuur niet helemaal 
overeenkomt met de Nederlandse Christelijke moraal. Althans dat is mijn beleving. 

We kletsen een uur over van alles en ik laat foto’s van de Panti zien van 4 jaar gelden, 
onder ander van Angela, die toen 2 jaar oud was. Een prachtig kindje wat afgestaan was 
aan de Panti door een alleenstaande jonge moeder. 

We gaan met de becak (weet even de naam niet van de gemotoriseerde versie) naar 
Ryand. Omdat Dorce onderhandelt is het 15.000 ipv de gevraagde 20.000 (omdat ik er 
bij sta is het duurder natuurlijk). In het huisje ligt Ryand. Hij is vrolijk en ziet er gezond 
uit. Hij is net geopereerd aan z’n enorme doorlig-wond op z’n onderrug.  

Ricky laat de foto zien en het is nog wat kwetsbaar maar het zit mooi dicht. Ik geef hem 
de stapels gaasjes en dergelijke die ik vanTrudy heb gehad en dat is zeer welkom. 
Vooral de betadine gazen. Is voor hem niet te betalen. 

In gesprek komen we uit op dat hij niet naar een revalidatiecentrum (RC) wil maar wat 
wel? Werken is ook lastig want dan moet je je inschrijven en dat kost geld. Van Heerke 
heeft hij een laptop gekregen en Dorce suggereert dat hij voor studenten zou kunnen 
werken door teksten te typen voor b.v. een thesis. Pro-actief is hij zeker niet en oefenen 
doet hij nauwelijks of zeg maar niet sinds Lucas er niet meer bij is. Zorgelijk wel. 

Ik betaal een jaar ziekenhuis-pas voor hem zodat hij ten alle tijden gratis geholpen kan 
worden. Kost 20 euro voor een heel jaar.  
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Nou maar hopen dat hij die pas ook meteen voor een 
heel jaar aanschaft en niet wacht tot het nodig is….  

Op de terugweg stap ik uit bij “het stadion” en loop naar het eethuisje van Marett en 
Donny. Inmiddels oude bekenden over de jaren. Maken biologische gerechten en dat is 
heel bijzonder hier. Relatief duur natuurlijk. Hele aardig mensen met drie leuke kinderen 
en zo hulpvaardig! 

Ik geniet van het eten en verse sapjes en we kletsen bij. De dongle voor internet krijg ik 
niet aan de praat dus nu wordt het de “hotspot” van m’n iPhone 4 die uitkomst moet 
beiden. En dat werkt, op de telefoonkaart dus. 

 Ik besluit lopend terug te gaan en dat had 21 minuten moet zijn volgens Google Maps 
maar werd een uur méér! Ben zo ontzettend verdwaald en dan is het ook nog donker. Ik 
heel veel straatjes van twee kanten gezien en kwam uiteindelijk weer uit bij het stadion. 
Later blijkt dat Google wel de eindbestemming vasthoudt maar “mij” af en toe kwijt is. 
En dan in het donker…. nou ja. Is uiteindelijk gelukt om thuis te komen natuurlijk. 
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woensdag 30 augustus 
verdere ontmoetingen 

Marett had me op “Grab car” Grab Taxi” gewezen. Particulieren die zich als taxi inzetten 
via een overigens goe werkende app. Helder wie er komt, wanneer, kosten. Alles staat 
er bij en behalve goedkoop zijn ze ook snel. Een variant op Uber, die het overigens niet 
gehaald heeft in Indonesië. 

Met Grab Car naar het RC om Ibu Murni te ontmoeten. Het is zo grappig als ik hier 
binnen loop is het alsof ik er vorige week nog geweest ben. Niet zozeer omdat er bar 
weinig verandert qua gebouwen en inrichting, maar ook omdat de gesprekken meteen 
weer gaan over wie wat nodig heeft en of ik, in dit geval, de fotografie-afdeling wil zien. 

Twee fotografen i.o van de Panti Social Bina Daksa 
Wirajaya, zoals het RC officieel heet, vertoonden al hun 
kunsten en erg slim hoe een van hen met alleen z’n linker 
arm (rechts is spastisch) de spiegelreflex-camera weet te 
bedienen. Voor de grap “schiet ik foto’s terug”. 

We brengen en bezoek aan Dr Zulkifli, die op vrijwillige 
basis op de Panti Social werkt naast zijn baan als directeur van het Ziekenhuis Hikmah 
(Rumah Sakit Hikmah). Wij noemden dat vroeger de geneesheer-directeur. Hij opereert 
o.m. kinderen met een waterhoofd, net geboren wel te verstaan, die meestal door ene 
Ibu Hanah in de kampongs (dorpjes) zijn gevonden en naar het ziekenhuis zijn gebracht. 
Hij doet de operaties gratis, maar ze kosten dan nog steeds 50 miljoen rupiah 
(3000-3500 euro). 

De drain zou het zo duur maken. Graag zou ik Ibu Hannah morgen in het RS Hikmah 
mogen ontmoeten want ze zoekt steun voor haar organisatie. Zij haalt geld binnen via 
donateurs, net als wij dus. Een kindje is net deze week overleden; een andere ligt nog in 
het ziekenhuis. 

We maken een rondje langs de fotografie en ik krijg een 
basishandeling mee op CD. Moet natuurlijk meten op de 
foto gezet! Tweede afdeling is techniek waar een jongen 
geleerd had o niet meer op z’n naar binnen-gedraaide voet 
te lopen (zoals David van vorig jaar ook deed en doet). 
Omdat hij ontzettend z’n best doet z’n voet plat op de grond 
te plaatsen (je zou kunnen spreken van een ernstig verkorte 
achillespees en/of gewrichtsbeperking in de enkel en middenvoet) moet hij z’n knie ver 
overstrekken bij het neerkomen van de voet. Doet pijn aan je ogen als je het ziet. Een  
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operatie raad ik sterk af maar een hakverhoging aan beide zijden (!) zou veel op kunnen 
lossen. 

Heb onthouden van de revalidatie op het Militair Revalidatiecentrum in Doorn: zorg dat 
het niet zozeer mooi is maar dat het functioneel is. Op de zijkant van z’n voet loopt hij 
veel beter, waarom moet het dan zo mooi mogelijk vraag ik me even af. Nou wie weet 
helpt een hakverhoging, als dat er van komt. Dat weet je nooit. 

De afdeling kappers en pruiken is geweldig 
grappig. Een bont gezelschap presenteert zich 
ofwel verlegen stil of verlegen giechelend. Topper 
is de man die daar docent is. In een onophoudelijk 
gegiechel vlieg hij me o m’n lijf en heeft alle 
trekken van 
een drama-
queen. Super 
aardig en leuk 

voor de sfeer zeg maar.  Een andere cursiste (denk 
ik, maar kan ook docente zijn) laat zich omkleden 
om een toneelstukje te doen. Soort pantomime en 
dan moet je b.v. raden dat ze in een roeibootje zit. 
Erg grappig en een beetje gênant. Het filmen ging 
even mis maar de foto’s heb ik wel. 

Na de bekend foto-shoot, verlaten we het pand terwijl ergens vlakbij iemand onwijs aan 
het drummem is. Wauw… maar we gaan terug. 

Dan is Ibu Murni ineens weg en herinnert me aan de afspraak met Dr Zulkifli morgen om 
10 uur. I zou har oppikken daar maar zonder motor is dat niet slim want het ziekenhuis 
ligt tussen mij en het RC in. 
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M’n route gaat nu naar de toko van Ibu Evie die me uitgenodigd heeft om te gaan 
lunchen. Ergens in de stad want koken doet ze zelf niet. Als ik op haar vraag of ik 
voorkeur hebt zeg: “Indonesisch… ?” zegt ze “ok” maar hel enthousiast is ze niet. Wel als 
ze zegt dat we ook sushi kunnen gaan eten en dat gaan we dan ook doen. Een heel sjiek 
restaurant, alles keurig geregeld zoals eigenlijk ok wel verwacht van een Japans 
restaurant. Ibu Evie bestelt naar hartelust zalm, nog meer en ander zalm, vis-eitjes, 
boontjes (warvan je aaleen de boontjes moet eten (wist ik veel, vond het inderdaad een 
vreemde taaie sperzieboon). Japanse thee en ook vruchtensap (oei, met ijsblokjes….    

ik bedenk nu dat ik dinsdag na de verdwaalde wandeling bij een straattentje nasi goreng heb 
gegeten… op hoop van zegen en dat is best goed gegaan. Klein beetje richting vreemde kleur, 
beetje dun … beetje krampende buik… maar toch al met al goed gegaan!” 

Het is was overdadig en de rekening vast en zeker ook. Denk dat je er in een gewoon Europees 
restaurant van had kunnen eten. Maar ze geeft graag en helpt graag en ontvouwt plannen om  
revalidatie voor kinderen op te zetten in Makassar, om uiteindelijk met betaalde krachten te 
werken en niet met vrijwilligers zoals wij. Zeker ook boeiend en de moeite van het verder 
uitzoeken waard. 

De restjes gaan mee in een doggybag en op weg naar huis stopt ze onverwacht bij Bamboe-
Bali, en traditionele massagesalon en zegt dat ik daar een massage van twee uur moet nemen. 
Ze laat weinig ruimte voor anders en zoals verwacht betaald ze het allemaal. Zij rijdt door om 
haar dochter op te halen. Driver Kiki brengt later m’n rugzak en nog blikjes bier voor thuis. Haar 
zorg reikt ver… 
Met “Grab” ga ik totaal gekneusd verder naar Donny en Marett om even bij te komen. Piepen en 
kreunen helpt bij de traditionele Javanen niet. Moest denk aan meneer Bunga in Djokjakarta in 
2004: hij zou m’n van m’n hoofdpijn afhelpen en dat lukte na een uur of meer. Toen deed ok 
alles pijn. 
Na een kort bezoekje besluit ik opnieuw te voet naar huis te gaan lopen en dit maal loop ik 
helemaal goed! 
Kleine domper: de deur wil niet van het slot. DE zus van Evie heeft een extra slot dicht gedraaid 
en daar heeft even niemand een sleutel van… zij is zelf op weg naar Bangkok. Het heeft meer 
dan en uur geduurd dat ik naar binnen kon en het bier in de vriezer om nog enige 
drinkbaarheid te krijgen. Even geaarzeld over de zalm…vanaf 14.30 uur tot 19.30 niet 
gekoeld… maar ook hier geluk gehad… het goed goed!! 

Sushi en bier in de avond. Niets mis mee! 
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donderdag 31 augustus 
jong leed 

Blijkbaar ben ik uitgerust want ik viel al weer minder goed in slaap. Ik heb om 10.00 uur de 
afspraak op RS Hikmah met Ibu Hanah, IBu Murni en Dr Zulkifli. “Grab” laat me om 9.30 uur in de 
steek; de website is uit de lucht en pas tegen 9.50 uur kom ik weg. De chauffeur kon mijn huis  
ook nog eens niet vinden (staan geen nummers op de huizen). Ben er pas tegen half, erg 
Indonesisch dus. De hele delegatie zit klaar om me te ontvangen en Ibu Murni met mondkapje 
vertrekt omdat ze ziek is. Ik krijg een uitgebreid betoog van Ibu Hannah over haar organisatie 
(naam volgt nog als ze me haar website heeft gestuurd) die gehandicapte kinderen helpt in de 
Kampongs. Komt uit Makassar en woont er ook. Ze werft zelf geld bij particulieren zo te horen. 
Grote zorg is kinderen met een waterhoofd. Op dit moment is er eentje overleden en net 
begraven. Twee zijn nog in leven en eentje gaan we bezoeken in het ziekenhuis. Ze vraagt om 
geld en ik begrijp dat en zeg dat wij geen rijke organisatie zijn maar dat ik het wel ga 
overleggen. Natuurlijk. 
Daarna volgt een ronde naar de kinderafdeling. Het beeld van een ziekenhuis is inmiddels 
vertrouwd. Rommelig, kapotte matrassen met plastic, veel oud materiaal. Denk niet dat het er 
vies is maar zou er niet graag opgenomen worden. 
Het beeld is vreselijk, een misvormd gezicht met hazenlip, nou ja weel erger dan dat, geen neus,  
grote schedel en angstig zoekende oogjes als ze mij ziet. Ze laat zich wel aanraken.  
Ik aai zachtjes haar armpje. Oogjes worden wat rustiger. Mijn hemel, 3 maanden oud, wat heb je  

voor kansen meisje? De verzorgster, misschien wel haar moeder, is heel erg toegewijd. Heb 
daar niet verder naar gevraagd. Wat de arts beleeft weet ik niet; hij kijkt wat stoïcijns.. Ik vraag of 
ik foto’s mag maken en dat mag natuurlijk. 
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Onder de indruk loop ik met delegatie de gang op en we belanden in de kamer van een oude 
bekende, Prof. Dr. Chairuddin, de professor die Dr Juffri begeleid heeft bij de operatie van 
Mastur (amputatie) in 2015. Ik word geprezen om m’n inzet en verder gaat het gesprek in het 
Indonesisch en geen idee meer waarover maar is niet belangrijk. Belangrijk is het handen 
schudden, het er even zijn en weer dag zeggen.  
We bewegen verder naar de uitgang. De meeting is blijkbaar klaar. En passant vertelt Ibu 
Hannah dat ze een nichtje heeft die nieuwe schoenen nodig heeft. Geen idee of ze gehandicapt 
is, maar ik antwoord beleefd dat ze contact mag opnemen met me. 

Buiten haal ik even diep adem. Het is bloedheet en ik heb zin om 
te lopen. Ik zoek de Pantai (zee/boulevard) op om even wat 
anders te zien en de zeewind te voelen (voor zover die er is). 
In de buurt van het geboortehuis van m’n enige echte neef 
Marco maak ik nog wat foto’s. Maandag wordt hij 60. Dan loop ik 
terug via een parkje naar Donny en Marett en ga daar lunchen. 
De paddestoelen-mozzarella-burger met salade is weer heel 
lekker en het sapje smaakt ook geweldig. 
Omdat ik met Dorce in de Panti Asuhan heb afgesproken ga ik niet meer lopen, maar neem ik 
een taxi naar huis. De panti is 900 m lopen van daar (als je niet weer verdwaalt zoals ik wel weer 
deed). Mij Garmin weet telkens te laat waar ik ben en dan gaat het mis. iPhone4 is toch iets te 
langzaam geworden, zelfs voor hier! 
De tweede helft van de middag kom ik aan in Panti Asuhan Titipan. Ibu Rika, de eigenaresse 
begroet me hartelijk nadat haar man wegliep toen ik aankwam. Waarschijnlijk om haar te halen.  
Dorce kom er ook bij zitten en gaat thee voor me maken. Ik had Angela al buiten gezien, nu zes 
jaar en toentertijd 2. Dezelfde blik in haar ogen, lieve ronde gezichtje. Inmiddels ie er een nieuw 
baby'tje gekomen, 3 weken, ook van een jonge ongehuwde vrouw. Terwijl we zitten te praten 
vraagt Dorce plotseling of ik naar een kindje wil kijken. Naast me is een vrouw komen zitten met 
haar zoontje van 18 maanden. Zijn gezichtje is 
vreselijk misvormd. Ik moet even slikken en nog 
eens kijken  om te zien dat er een heel vrolijk 
mannetje achter dat verwrongen gezichtje zit. 
Hoewel z’n mondje heel vreemd beweegt zie ik 
hem wel lachen en z’n rechter oogje straalt. Z’n 
linker oog zit weggedraaid en ligt ietwat 
verborgen. Z’n lijfje voelt stevig, levendig en 
gezond en dat is hij ook. Of hij geopereerd kan 
worden…  
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Zo bijzonder dat dit op één en dezelfde dag gebeurt. 
Als Ibu Rika vertelt dat het 50 miljoen kost  kan ik dat 
inmiddels beamen. Ik vertel ook over Ibu Hannah en 
de visite aan het ziekenhuis. 
We praten verder over de panti en hoe het nu gaat 
nu ze niet meer gesteund worden door de 
Nederlandse gezinnen. Van de Nederlandse kerk 
kwam veel hulp in de vorm van geld en fysiek hulp: 
spullen en diverse verbouwingen om het allemaal 
leefbaarder te maken. Alleen al de goede sanitaire 
voorzieningen en goede matrassen waren een enorme verbetering van de leefbaarheid. De 
ruzie was ergens vorig jaar begonnen en ik heb het nu maar betiteld als een verschil in 
Indonesisch Christelijke cultuur en Nederlands Christelijke waarden en normen. Zo hield een 
echtpaar uit Nederland op met het geven van steun aan een meisje wat aan de universiteit 
studeerde, omdat ze onbedoeld zwanger was geraakt. Niet de bedoeling nee, maar nu moest 
ze maar gaan werken. Dan denk ik: die heeft juist veel steun nodig als alleenstaand jonge 
moeder. Zucht. Je weet nooit alle kanten van een gebeurtenis, maar toch. 
Zeker is dat ze in de Panti met 88 kinderen die eten en kleding nodig hebben en naar school 
gaan, veel geld nodig hebben. Misschien een idee om wat te gaan rondneuzen in kerkelijk 
Nederland? 

Met de belofte in m’n laatste week nog even langs te komen vertrek ik om een uur of zes. Ik loop 
een warung voorbij en aarzel… ja wel toch even hier eten. Eenvoudig maar lekker en weer zo 
verrassend voor bijna niets…..wij krijgen daar hier niet eens één gekookt ei voor. 
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vrijdag 1 september 
echt een dagje niets 

Vandaag staat er niets anders op het programma dan alles opruimen en inpakken en om 20.00 
uur in de bus te zitten naar Toraja. Enige bijkomstigheid is dat ik m’n petje kwijt ben en vrees dat 
ik even langs de Panti moet. Daar is die inderdaad en gek genoeg moet ie van heel ver komen… 

De Grab werkt weer prima en Kiki helpt me met afsluiten van de ijzeren deuren en het hekwerk. 
Een uur te vroeg kom ik aan en zie een donker kantoor, geen bus. Help! Totdat de GRAB-
chauffeur zegt dat ik binnen kan gaan zitten. De deur blijkt open en de meisje achter de balie 
zijn zo klein dat je ze niet ziet van buitenaf.  
De stoel op de foto blijkt uiteindelijk niet de mijne. Ik zit er direct achter maar met niet meer dan 
5 of 6 passagiers (en niemand naast me) heb ik een hele comfortabele plek. Niet dat ik heb 
kunnen slapen. De muziek moest alsmaar aan blijven, de airco maakte een ijskast van de bus en 
we stopten bijna om het uur. Ruim tijd om Wordfeud te spelen en te chatten, dat dan weer wel. 
Om 5 uur ben ik al in Rantepao! 
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zaterdag 2 september 
Pia’s Poppies 

De bus was Hotel Pia’s  Poppies  al ver voorbij gereden en ik moest maar terug lopen. Huh, met 
koffer, in het donker in de regen. Echt niet. Toen hebben ze de bus gekeerd en me naar de 
ingang van het hotel gebracht waar alles overigens nog in diepe rust was. 
Tijdens de busreis was  Stephanie naar het Hotel gereden om een kamer te reserveren en dat 
lukte ook (terwijl het volgens Pak Tandu vol zat). Helemaal blij! 

Ik krijg korting omdat ik twee weken blijf en 
betaal weer hetzelfde als vorig jaar en nog belangrijker: ik zit weer fijn beneden aan de tuin en 
een eind van het restaurant af. Twee deuren vanaf de kamer van vorig jaar. Helmaal top. 
Douchen, uurtje slapen, nieuwe lenzen in en tussen 9.30 en 10 uur Stephanie ontmoeten hier 
met koffie en een begin van bijpraten. Kaas, stroopwafels een fietsbel en wat Nederlandse 
souvenirs uitgedeeld (op verzoek meegebracht vanwege opkomende heimwee naar typisch 
Hollandse dingen). 
Ibu Rumissing mailt dat er een meeting is met alle Ibu’s in het kantoor van de RBM (revalidatie). 
Een Ibu is overigens aanspreektitel voor een vrouw: Mevrouw …. dus. Betekent ook moeder en 
hier in Toraja zijn de Ibu’s “de verzorgsters” van de kinderen van de RBM. Om 11 uur word ik 
opgehaald en mag meteen aan tafel met tenminste 20 Ibu’s onder leiding van Pak Tandu. De 
ontmoeting met Ibu Rumissing is wat onhandig zo met iedereen erbij. Ik geef een aantal een 
hand, door enkelen word ik gezoend. Gelukkig had ik in de bus al wel wat nagedacht over m’n 
doel deze twee weken en kon daar ook vlot mee komen: allereerst iedereen weer ontmoeten 
hier, kinderen zien en behandelen, evalueren van hoe de behandelingen gaan en daarnaast 
nadenken en praten over het in de toekomst uitbreiden van de zorg met fysiotherapie en een 
orthopedische werkplaats. 
Er wordt een schema gemaakt wie ik deze week en volgende week ga zien en iedere dag is 
ingevuld behalve de zondagen. Oeps, nou ja, maar even zien hoe dat gaat lopen. Natuurlijk 
hoort een maaltijd bij het overleg en daarmee sluiten we ook af. De zus van Yanti komt nog naar 
me toe om me te bedanken voor de onderbeen protheses die Yanti vorig jaar heeft gekregen. 
Ze kijkt een beetje weg als ik vraag of ze er op loopt. Nee niet echt, nee niet dus. Ik leg uit dat ik 
dat snap en dat dat de reden is waarom ik meer zorg dichterbij wil (in Rantepao ipv alleen in 
Makassar) op gebied van hulpmiddelen. 
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Ibu Albertha stuitert al dagen op m’n telefoon dat ze me wil zien. Zij is zowel priester in de Kerk 
hier, of beter in één van de vele kerken en werkt in het weeshuis hier vlakbij buiten de stad. Na 
enig aarzelen spreek ik in het hotel af en word overladen met echt te veel eten (rijst en kokos in 
bamboe kokers en een grote bak met typisch Torajaanse koekjes…). Herhaaldelijk vraagt ze om 
ook bij haar familie te komen en te overnachten en dan het liefst 3 dagen/nachten. Ik vind dat te 
veel en lach maar vriendelijk en zeg dat ik het niet weet. Zie dat helemaal niet zitten.  
Als ze weg is zit ik weer lekker vertrouwd te schrijven en te mailen op het terras. Biertje erbij, 
top! Klets met een leuk Nederlands stel, Cor en Gerda en deel vooral alle koekjes uit. 
De avond valt heel vroeg voor me en met al die kokos-rijst laat ik het avondeten verder maar 
zitten. Morgen verder zien. Ik probeer morgen na de kerkdienst met Ibu Rumissing af te spreken. 
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zondag 3 september 
Ibu Rumissing! 

Cor en Gerda zij gezellig maatjes en de ochtend is echt een “lazy-sunday” met alleen maar 
ontbijt, koffie en kletsen tot in de middag. 
Heb Ibu Rumissing een sms gestuurd en voorgesteld om met haar mee te gaan naar de kerk 
vanwege een soort opening van iets met “voor kinderen” maar dat heeft ze gemist. Uiteindelijk 
spreken we af dat ik naar haar toe ga. Ze woont in het 
dorpje Sanggallo, richting Makele (naar het zuiden) in 
totaal ruim 40 km hier vandaan. Ik kon eerst de motor van 
de man van Stephanie lenen maar hij was met haar én het 
sleuteltje op pad. Zij stelt openbaar vervoer voor met een 
zogenaamde “public car”. Dat zijn auto’s met geel 
kenteken, die je aan kunt houden om je mee te laten 
nemen voor een vaste prijs (behalve als je zoals ik in de 
tweede rit van de heenreis alleen reist… dan is het ineens 
het dubbele haha). Maar goed voor 70 cent naar de afslag 
naar Sanggallo waar Ibu woont. Dan wachten en met auto 

twee weer verder (weer 70c wat 35c had moeten zijn haha - op de 
terugweg ging het natuurlijk beter, want dan geef je gewoon meteen 
de goede prijs en vraag je er niet naar).  
Ik was er vorig jaar al eens bij haar huis geweest voor een lunch, 
maar verdwaal hopeloos in het bamboe-bos en wil na drie-vier 
mislukte pogingen de weg te vinden bijna rechts omkeert maken als 
ik een man bij een afdakje zie zitten. Ik vraag hem naar haar huis van 
de Ibu.. haha dit ís haar huis. 

Ze heeft net geslapen en ziet er beter uit dan gisteren. Het is zoeken naar een opening. 
Voorzichtig aan bedenk ik me. Niet te veel vragen. Heb je veel pijn…”ja”, “nu ook?”, “ja”. Het 
begint wat stroef met veel stiltes. Dan zegt ze lachend “soms ook niet”. “Koffie?”.  
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Ik zeg ja graag want ik wil haar het plezier gunnen van iets te mogen doen. Ik wacht een tijdje in 
de woonkamer boven en loop dan naar de keuken waar ze bezig is koffie te maken. Haar oudste 
zus (aan wie ik een brief heb geschreven om Ibu Rumissing naar een arts te sturen) is er ook en 
begroet me hartelijk. Ibu Rumissing verbrandt haar hand als ze het kokende water in het glas 
schenkt, maar gaat verbeten door met inschenken. Ik duw haar richting de kraan om te laten 
koelen. “Ok, ok”, zegt ze. Taaie tante. 
We praten voorzichtig, beetje bij beetje over haar ziekte. Ze is bang voor doktoren, ze is bang 
dat dat ze alleen maar willen opereren. Begrijpelijk. Maar ze wil ook weten wat er allemaal aan 
de hand is. De pijn in haar borst, borstbeen, ribben, rug, linker arm en schouder, de kant waar 
de tumor in haar borst zit. Dat weet ze al ruim een half jaar aan de hand van een scan. Ietwat 
aarzelend vraag ik of ze misschien samen met mij wil gaan. Dan kunnen we er later over praten. 
“Niemand hoeft het te weten toch?”, zeg ik er zachtjes achteraan want ik weet niet hoe goed de 
oren van haar oudere zus zijn en of ze Engels verstaat. Ze knikt langzaam. “Laat maar even, komt 
wel” vervolg ik. Ze weet geen dokter. Die zoeken we wel!  
Dan stromen de tranen over m’n wangen. Zit me al te lang goed te houden hier en eigenlijk al 
maanden. Ze kijkt schuin weg en verstilt en heeft het ook moeilijk. "Ik weet het ook niet”, weet ik 
dan door m’n tranen heen te zeggen en vraag om een zakdoek. Ze moet er om lachen, zal de 
spanning zijn en haalt zakdoekjes van boven. We zitten en zwijgen. Hier zijn even geen 
woorden. 

Dan vraag ik weer naar haar pijn, waar, wanneer. Nu? Haar linker arm en vooral schouder en rug 
doen nu pijn. Ze durft zich niet te laten masseren uit angst voor wat er dan kan gaan gebeuren. 
Ik schuif m’n stoel naar achteren en vraag of ze voor me wil gaan zitten. Als vanzelf gaat ze met 
haar rug naar me toe zitten. Als ik m’n handen op haar schouders leg is het een en al 
spierspanning. Haar bovenrug ook. Ik raak haar eerst zachtjes aan, dan steeds steviger. Ze 
vertelt dat haar moeder dat vroeger toen ze kind was ook bij haar deed en dat ze dat nu zo mist. 
Haar moeder stierf toen zij 17 was. Durf niet te vragen waaraan. 
Als ik haar uitleg hoe dat zo gaat met pijn, spanning en stress en wat je lijf daar dan in doet,  
voel ik de spanning geleidelijk onder m’n handen zakken. Het is fijn om haar zo aan te kunnen 
raken. 
Op enig moment stop ik. Het is niet af maar voor nu even genoeg. We zijn er allebei zichtbaar 
van opgeknapt. Tijd om te gaan ja, tijd om te gaan. Moet zien dat er nog een auto uit haar 
dorpje over de bergachtige weg terug wil rijden. Omdat het bijna gaat schemeren (in de tropen 
vált de avond) zal het snel donker zijn. Morgen zie ik haar samen als we op huisbezoek gaan. 

In het half donker op het terras schrijf ik alles op en laat de tranen nog maar even lopen 
Onmacht en verdriet, maar ook soort van blij met deze bijzondere ontmoeting.  
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maandag 4 september 
eerste huisbezoeken 

Jammer om na amper 5 uur slapen om 4 uur wakker te worden en te blijven.   
Vandaag zou ik met Lidy samen het 3e blok relaties en haptotherapie volgen en nu zit ze daar 
alleen, nou ja met de rest van de groep natuurlijk wel, maar we zijn zulke vertrouwde maatjes 
geworden dat het gek is om dit blok niet samen te delen. Het tijdsverschil maakt het nog 
vreemder. Als ik begin met werken hier is het nog midden in de nacht in Nederland en als ik 
klaar ben is het ochtendprogramma van de cursus nog maar net begonnen. Ik zit al in het 
avondgebeuren op het terras te schrijven terwijl zij nog volop bezig zijn. 

Na ontbijt loop ik naar Stephanie om haar een van m’n lesboeken Indonesisch te brengen zodat 
ze zich kan voorbereiden op de dagelijkse lessen die we gaan doen. In de vroegte voordat ik op 
pad ga. Ik mag een fiets meenemen en wasgoed achterlaten. Wat een feest. Ok, het zadel moet 
nog omhoog en de banden opgepompt, dus nu is het nog even iets te zwaar trappen. Nog 
nooit gefietst in Indonesië! 

Ik sta om 9.30 klaar om opgehaald te worden door RBM driver en Ibu Sarungallo om onderweg 
Ibu Rumissing en Ibu Herlina op te halen.  

Arnold (24) 

Ons eerste bezoek is aan Arno. Hij woont in de kampong, in het bos op een huis op palen zoals 
hier gebruikelijk is. Een slimme oplossing voor de ongelijke grond natuurlijk. Wel lastig als je 
zoal Arno een dwarslaesie hebt. Van het dak gevallen toen hij 15 was. Als het het balkon/terras 
op komt lopen met twee krukken weet ik in ieder geval dat ze benen niet veel kunnen maar hoe 
het zit hoor ik later. Hij heeft een dwarslaesie en zichzelf aangeleerd om alles op kracht van z’n 
armen te doen. Dat is ook wel te zien. 
Een stille, verlegen jongen die kettinkjes en armbandjes maakt van kralen, net als in het 
lepradorp. De RBM koopt ze van hem en die verkoopt het dan door aan toeristen. Meer heeft hij 
niet te doen. Hij woont daar met z’n demente oma en z’n vader die er nooit is. Zelfs als je de taal 
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slecht kent herken je een demente bejaarde. Ook wel grappig, want ze komt soms heel boos en 
mopperig uit te hoek Waarschijnlijk nergens om. Ik vraag Arnold om op te staan en een stukje te 
lopen. Het filmpje is mislukt door het tegenlicht, maar wouw wat doet hij dat slim en wat is hij 
sterk. Hij zet z’n knieën op slot in een verre overstrekking zodat hij 4 steunpunten heeft als je de 
stokken meerekent. Hij staat op 4 poten zeg maar en dat terwijl z’n benen echt niets kunnen! 
Grappig was dat Ibu Rumissing vind dat hij zo krom staat en dat de krukken hoger (langer) 
zouden moeten. Ik zeg dat dat niet kan maar zij wil het echt proberen en dus doen we dat. 
Inderdaad staat hij nu veel rechter, maar totaal uit balans. Z’n armen trillen van inspanning, wat 
een kracht maar niet te doen. Hij heeft die kromming nodig voor z’n balans.  
Maar… leuke vraag en leuk experiment. Daarna de krukken weer verlaagd natuurlijk. 
Na veel vragen over wat hij nu wil en geen antwoorden, vraag ik Ibu Rumissing om hem naar  
zijn diepste wens is te vragen. Daar komt hij niet uit nu, maar we geven hem bedenktijd. Hij is 
heel creatief, ook met tekenen, en wil graag hout gaan bewerken. Nou dat is in Toraja met al die 
traditionele huizen wel te doen. Kan hij ook bij zitten en die armen doen het wel. 
We gaan ons beraden of we een leraar kunnen vinden. Bij  
het vertrek probeer ik oma te fotograferen maar daar wil ze niets van weten (ze vind zichzelf veel 
te lelijk) en draait alsmaar weg. Er wordt hard om gelachen en uiteindelijk doet zij ook mee. 

Aldo 
Hoewel nog wel gauw schrikt en piept als je te veel van hem vraagt, is hij in het jaar dat ik hem 
ken zoveel toegankelijker geworden. Motorisch verbetert er weinig. Z’n verstandelijke 
achterstand speelt daar ook een rol in. Maar hij blijft fysiek in goede conditie dank zij de goede 
zorg thuis en de aandacht van de Ibu’s. Vorig jaar kon ik hem nauwelijks benaderen en nu kon ik 
met hem oefenen en hem zelfs een beetje plagen en uitdagen. Samen met Ibu Rumissing een 
en ander uitgeprobeerd op de mat.  
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Cici 
 
Geen bezoek aan Toraja zonder onze ster-speler 
Cici. In de jaren dat we haar nu kennen is ze van 
een klein meisje dat altijd gedragen moest 
worden (vanwege de ernstige aangeboren 
vervormingen van haar botten in haar heel lijf) 
gegroeid naar een zelfstandige jonge meid die 
het super goed doet op school en zich heel 
goed weet te reden met nog maar één kruk. Die 
is wel op maar gemaakt want echt groot is ze 
niet en gaat ze ook nooit worden. Ze is nu 
toevallig een paar dagen ziek thuis van school, maar op een kuchje na is er niet heel veel aan de 
hand. Haar ouders blijven zorgzaam als altijd. 

De kop is er af! Er wordt goed voor me gezorgd. Na de bezoeken hebben we een lunch, dus 
Indonesische maaltijd in een Warung. Daarna keurig thuis afgeleverd.  

Er loopt een Engels sprekende Braziliaan rond in Poppies die zo ontzettend aanwezig is: harde 
stem, allerlei overtuigingen, vraagt overal aandacht en weet, hoe knap, telkens jonge gasten aan 
zich te binden aan tafel. Zit altijd centraal in het restaurant of op de veranda. Al maakt het weinig 
uit waar hij zit, je hoort hem toch wel. Oordopjes met muziek helpen. Als hij loopt loopt hij met 
z’n brede trage gang ook steevast in de weg. Zo’n type revolverheld, zo loopt hij. Misschien is 
het een voordeel dat iedereen relatief kort verblijft zodat er telkens nieuwe prooi is voor hem. 
Hij heeft al twee pogingen gedaan iets tegen me te zeggen. Mislukt! 
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dinsdag 5 september 
tweede dag huisbezoeken 

M’n eerste echte les Indonesisch hier en Stephany bereidt het terdege voor, gericht op mijn 
kennis-niveau en wensen. Dat niveau is net boven nul, maar dat maakt niet. Het is vooral ook 
gezellig en echt gericht op praktische taal en vooral spreektaal. Een goed aanvulling op de 
lessen van Sandra dus. 

Vandaag ga ik op pad met Ibu Rumissing, Ibu Sarungallo, Ibu Herlina, Ibu Ester. Ik schrijf de 
namen er telkens maar bij en ga een fotolijstje maken want ik haal ze zo gauw door elkaar, of 
weet hun naam niet meer. Dat vind ik vervelend en lijkt zo respectloos. 

Akbar (6) 

We komen met een auto vol (vooral de achterbank, ik mag voorin) aan bij een vrij groot huis, 
annex groot afdak waar Akbar rond rent. Wat ongecontroleerd, af en toe stampend met z’n 
rechter voet. Zo’n mannetje waar ze bij ons in Nederland al lang een flinke dosering Ritalin in 
gestopt zouden hebben, dagelijks en voor heel erg lang! 

 

Ibu Sarungallo, Ibu Ester, Ibu Herlina 
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Eerst maar weer zitten en kijken. Er is een moeder, een man van ongeveer 20, die de hanen gaat 
wassen; misschien een broer. Akbar rent, vliegt, nee stuitert rond. Soms wel, soms niet in 
contact, even helemaal in zichzelf en schiet weer weg. Zeer zeker heeft hij een niet in te halen 
verstandelijke achterstand en bijpassend hapert er aan de de motorisch ook het een en ander. 
Ik maak eerst m’n namenlijstje van de Ibu’s. Gewoon maar vragen dan. Dan is dat klaar. 
Wat is eigenlijk de vraag hier? Akbar durft niet van en afstapje waardoor hij alsmaar niet voorbij 
het voorste deel van het huis/afdak komt. Hij is er bang voor. Motorisch zou het moeten kunnen 
schat ik zo in. Afstapje is 15cm misschien iets meer. Ik ga struinen in de schuur en zoek planken 
en probeer een soort bordesje te maken. De man die de hanen 
wast helpt mee en vind mooie opstapjes. We hebben drie 
treden. Akbar is gek op voetballen, ook al is het een leeg pakje 
sigaretten en na de nodige omwegen loopt hij het bordes 
af….. en weer op! Op een onbewaakt ogenblik stapt hij op en 
ander stuk pardoes de richel af, zonder treden. Yes!!! 

En passant maak ik met Ibu 
Rumissing samen een 
wiebelplank van een stuk ijzer en een plank. Misschien helpt 
dat om z’n stijve heupjes wat los te werken. 
Een super leuke ontmoeting ,met ook meteen een leuk 
resultaat. dat is toch genieten! 

Septian 
Het is altijd een verrassing waar ik terecht kom en wie zich dan aandient of aandienen als Rudi, 
de chauffeur, de instructies van de Ibu’s opvolgt. Verscholen in de rimboe woont Septian, een 
mongooltje, weet niet hoe oud maar klein. Wellicht is hij 4 of 5. Maakt weinig uit. Schattig ventje 
en voor de duvel niet bang. Hij woont met z’n moeder die naast dat ze leerkracht is, ook kleding 
naait. Septian is de hele dag alleen als zij moet werken. Dat is nogal wat, maar onvermijdelijk. Ze 
gaat heel warm en toegewijd met hem om. Leuk om te zien. 

Het valt op dat Septian zich nogal hardhandig vastklampt als hij voor je staat en dan graag met 
z’n billen naar je toe draait om op schoot te komen zitten. Ik volg het een tijdje en als hij 
hetzelfde bij mij doet (gelukkig heb ik geen lange haren zoals de Ibu’s) merk ik dat hij eigenlijk 
niet kan staan. Hij heeft kracht in z’n beentjes en armpjes maar niet in z’n romp. Als ik hem alleen 
bij z’n bekken steun, klapt hij dubbel. Spelenderwijs leg ik hem op z’n rug en laat hem omhoog 
komen aan z’n armen. Lukt eerst niet en alleen al z’n hoofd optillen is heel moeilijk. Er valt hier 
iets te trainen. Hij doet graag mee en kraait het uit als ik doe alsof ik hem achterover laat vallen. 
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We, ibu’s en moeder, oefenen met hem en op elkaar en er lijkt een goed handvat voor oefenen 
te zijn ontstaan. Leuk. Ik word hier wel blij van. Heb van heel veel aandoeningen geen verstand 

maar gebruik wel wat ik in huis 
heb. Een heerlijke uitdaging om 
alles uit de kast te halen en veel 
ook weer niet… gericht oefenen, 
functioneel in behapbare brokjes. 

We krijgen ondertussen heerlijke dingen te eten en een deel mag mee als we afscheid nemen, 
op weg naar de drie zusters. 

De Drie zusters 
De drie zusters, dat is een triest verhaal. Dit is m’n derde bezoek aan hen: Tanga, Uli, Meli en hun 

moeder. Alle drie verstandelijk gehandicapt en Uli is ook nog eens lichamelijk gehandicapt en 
heeft veel pijn. Ze ligt de hele dag. Hun toch al niet te beste huis is afgebrand en nu wonen ze in 
een bamboe huis, nou ja zou het ook een schuur kunnen noemen met golfplaten en een vloer 
van gevlochten matten op bamboe palen. Is dus opletten waar ik loop. Het is bloedheet onder 
het  platen dak en als het regent lekt het. Je hebt er dus eigenlijk geen barst aan! Ze krijgen de 
lekkernijen van ons vorige bezoek en dat gaat er dankbaar in. Er is nauwelijks een keuken (als er 
al eten is om te bereiden). Triest. Er is wat steun van de gemeenschap, maar ze willen graag een 
beter huis. Begrijpelijk. Ik kan niet meer beloven dan dat ik het met Pak Tandu ga bespreken 
vanavond tijdens ons geplande overleg. Voel me erg tekort schieten, maar kan niet anders. 

Op weg naar Amil stoppen we plotseling bij een bushalte. Ibu Rumissing heeft Winnie zien 
staan. Een patiëntje van de RBM. We stappen uit en ze vraagt Winnie een stukje te lopen. Dat 
gaat heel slecht. Haar rechter been wil niet bepaald soepel mee. Winnie heeft het niet meer, het 
zweet staat op haar voorhoofd, haar mondje op bijna huilen en ze kijkt angstig naar mij, naar de 
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Ibu’s. Ik kap het af en vraag Ibu Rumissing om binnenkort 
haar thuis te gaan bezoeken, niet nu, niet hier. Natuurlijk 
snapt ze het. Een foto voor het album en verder met rust 
laten. Beter! 

Amil 
Vorig jaar zag ik haar voor het eerst. Meest kenmerkende is dat ze zich laat vallen als ze staat of 
loopt en daarom telkens opgevangen moet worden. Daarnaast heeft ze de nare gewoonte 
ontwikkeld om onverwacht te knijpen en te bijten. Vorig jaar heb ik via de SLB in Makassar een 

rollator kunnen sturen die wij ooit naar Sulawesi hadden gebracht. Stond toch niets te doen 
daar op de School. 
Ze loopt er wel mee maar in het hele beeld is eigenlijk niets veranderd. Dezelfde toegewijde 
ouders, de statige oma op een stoel op de achtergrond. Dezelfde bozige Amil. 
Ibu Rumissing, ibu Ester en ik proberen wat maar het is bijna niet veel anders dan een kunst om 
niet geknepen of gebeten te worden. Dan is ze heel bozig en dan lacht ze weer. Na een aanval 
van bijten of knijpen lacht ze ondeugend. Is het een spel? Ik denk meer aan iets wat op Guille de 
la Tourette lijkt. Van die ongecontroleerde aanvallen. We bespreken het met de ouders. Zie 
weinig kans op verandering. De rollator gebruikt ze wel al wil ze daar nu niets van weten. De 
armsteunen  staan heel hoog afgesteld. Geen idee hoe dit komt maar ik duw ze een fors eind 
omlaag: beter te steunen dan er aan te hangen lijkt me. 

Sylma 
Intussen is Septian binnen gekomen met haar moeder, bijna geslopen zo stil is. Meisje van 10 

jaar, mager, stil. Poeh wat een kwetsbaarheid. Ze heeft een 
klompvoetje rechts, niet eens heel ernstig, maar erg 
genoeg om niet goed te 
kunnen lopen. Ze wordt gepest 
op school. Ibu Rumissing is al 
met de leerkracht gaan praten 
om het te laten stoppen. Ze 
kan niet recht op twee benen 
staan door de beperking in 
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haar rechter voet. Begrijpelijk. De enkel en de voet zijn nog wel 
flexibel dus trainbaar lijkt me, maar hoe ver het te verbeteren is, is niet 
te voorspellen. Dat het 100% wordt lijkt me ondenkbaar. We kijken 
naar wat ze in stand kan, Ik schuif een boekje onder haar rechter hiel 
waardoor ze iets meer kan staan. Zoek iets hogers en pak bijna per 
ongeluk een bijbel die daar op de stapel ligt. Oeps, die maar even 
niet denk ik. Een boekje onder de rechter voet en een boekje onder 
de hele linker voet anders staat ze weer scheef. Het scheelt, of beter: 
het helpt. 
Plan één wordt dus oefenen om de mobiliteit te verbeteren, plan twee 
aangepaste schoenen. Daar zal ik naar op zoek 
moeten, want in Rantepao is daar niets voor. 
Makassar wel en dan waarschijnlijk de Panti Social 

(het RC). Ik zal het Pak Nur vragen, de fysiotherapeut van de SLB (School voor 
Speciaal Onderwijs in Makassar) wie hij kent.  
Maar misschien zou een achterspalk ’s nachts ook helpen ter ondersteuning 
van het oefenen. Haar moeder laat zien hoe ze ’s nachts haar beide voetjes 
met een soort sjaal aan elkaar bindt. Zo schatig dat idee, maar het helpt 
natuurlijk helemaal niet. Voor de spalk moet ik Ibu Murni, de fysiotherapeut 
van het RC in Makassar vragen. 

 
We eindigen de 
huisbezoeken met en 
(late) lunch. 
Geen idee wie het eten 
gemaakt heeft of dat het 
een catering is. We zitten 
in een soort garage, 
maar het eten is prima! 

Ik ben pas tegen 5 uur bij Poppies. Om 19.00 uur komt Pak tandu me halen voor eten en 
overleg. Heb er zelf om gevraagd want ik wil weten hoe hij van verder ontwikkelen van therapie 
en revalidatie denkt. We eten gelukkig niet te sjiek en het overleg is luchtig. Hij ziet vooral 
kansen in samenwerking met het Selim ziekenhuis hier in Rantepao. Niet vreemd want het is een 
Christelijk ziekenhuis dat verbonden is aan de RBM. Mij lijkt het prima, want dat geeft ook enig 
houvast en enige betrouwbaarheid. Terecht merkt hij op dat het beter is om het met artsen 
samen te doen vanwege de (medische) verantwoordelijkheid. Hij gaat voor komende week een 
afspraak voor me maken in het Selim. Behalve het niet te vermijden thema Islam, terrorisme en 
zo meer (de Moskee was aan het begin van ons eten nogal luidruchtig aanwezig) was het niet al 
te heftig. 
Ik heb nog geen idee waar het uit gaat komen maar de inzet is er, net als in Makassar met Ibu 
Evie die ook vanuit een bestaand ziekenhuis revalidatie op wil gaan zetten (of beter: opgezet wil 
zien worden). 
Behalve het traditionele biertje bij Poppies en het bijwerken van post en zo meer, is het wel 
genoeg voor vandaag! 
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woensdag 6 september 
derde dag huisbezoeken 

De planning is ’s ochtends telkens wat krap want wat langzaam gaat met avondeten gaat niet 
echt sneller in de ochtend. Als je als eerste bestelt, en niet meer dan een omelet met wat 
brood… is een half uur snel voorbij.  6.15 uur opstaan en om 6.45 uur ontbijt bestellen is dus al 
krap als ik om 7.45 op de fiets wil stappen naar Stephanie. Ik kom net een paar minuten voor 8 
aan. Altijd een beetje buiten adem want het laatste stukje is helling op en naar haar huis zijn 
nogal wat flinke treden die ik op moet klimmen. Super leuk zo tussen auto’s en motoren 
slalommen. 

We zijn vandaag op pad met Ibu Helena, Ibu Meri en Ibu 
Rumissing en natuurlijk onze driver Rudi die het heel 
goed doet op de vreselijk slechte wegen in de bergen. 
Kunt het soms geen wegen meer noemen; restanten 
asfalt en puin rondom diepe gaten. dan ook nog heel 
smal en regelmatig tegenliggers. Met af en toe een 
ravijn is dat wel spannend. Toen Rudi van de week ook 
z’n gordel omdeed werd het pas echt serieus geloof ik. 

Agnesia (13) 
Het zal je maar gebeuren: je trouwt, raakt zwanger en tijdens je zwangerschap komt je man te 
overlijden. Vervolgens krijg je een ernstig gehandicapte dochter.  
Als je later een nieuwe man tegen het lijf loopt en om de nieuwe relatie je dochter achterlaat bij 
oma, dan heb je de situatie zoals die nu is: Agnesia woont alleen bij haar oma en die moet alle 
zorg grotendeels alleen doen. Zo langzamerhand redt ze dat niet meer, omdat zij ouder wordt 
en Agnesia steeds zwaarder (ook al is ze broodmager). 

Spastisch en ook ernstig verstandelijk gehandicapt. Ze 
reageert wel op de Ibu’s en op mij, maar ze kan vrijwel 
niets. Ik voeg me langzaam bij het mobiliseren van haar 
strakke armen en benen (zo doen we dat meestal: de Ibu 
die de zorg heeft begint zoals ze het gewend is en ik 
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schuif in) en heb “het geluk” dat de luier de overvloed aan urine niet meer op kan nemen. 
Omdat kinderen hier vaker met een volgeplaste luier en broek liggen, ook vaak zonder luier 
want die zijn duur, blijf ik doorgaan met wat ik doe. Je ruikt het wel, ok maar dat is dan maar zo. 
Grappig ik krijg ineens een beeld voor me van een moeder of vader die haar of zijn baby op tilt 
om te ruiken of er gepoept is. Hoeft hier niet. Je ruikt het zo wel haha. Oma grijpt in en ze moet 
toch eerst verschoond. Er is hulp van een studente die er af en toe woont en zij lost het voor nu 
op. Er valt weinig eer te behalen. Mobiliteit zoveel mogelijk onderhouden. Punt is nog de oude 
kinderwagen waar ze volledig uitgegroeid is. Bovendien is het ding gammel en volledig 
versleten. Is het een idee om daar iets voor te doen? Een smalle, vooral smalle rolstoel gezien 
haar tengere lijf. Ik zeg Ibu Rumissing toe dat ik er naar ga kijken. Oma reageert stoïcijns. Ze 
heeft meer nodig dan dat en dat begrijp ik ook. Beetje met lege handen dus, dooie mus, hoe je 
het ook noemen wil. Is wel en lastig iets: er liggen veel maatschappelijke vraagstukken die voor 
onze Stichting veel te groot zijn. Concrete zorg-hulp, huisvesting, maar ook preventie: al die 
complicaties bij de geboorte. Dan de beperking door armoede waardoor medicijnen 
onbetaalbaar zijn. Je moet toch eerst eten! 

Alfa 
Ver afgelegen van een grote plaats woont een gezin met twee kinderen. Een jongen en een 
meisje, waarvan de oudste, de jongen, Alfa heet. Aan zijn rechter kant is hij spastisch waardoor 
hij scheef op z’n stoeltje zit. Met moeite komt hij daaruit omhoog om zich vervolgens schuivend 
en kruipend door het huis voort te bewegen. Hij is zo ter wereld gekomen en heeft het er maar 
mee te doen lijkt het. Het is en slim mannetje, haalt ook goede cijfers op school, een soort Cici 
en is ontzettend leergierig. Ibu Rumissing is bezig met z’n reken-schriftje en het lijkt me tijd 
worden dat ik ga doen waar ik voor gevraagd ben. Beetje snuffelen aan wat hij kan, z’n armen en  
z’n benen. Spasme is er zeker maar niet heel heftig. Wat zou hij kunnen? Hij kan niet staan 
vertellen de ouders en de Ibu’s. Maar wat wel? Laten we eerst beginnen met zitten. We bouwen 
een bergje van kussens en hij gaat met z’n rug naar me toen zitten. Ik vraag hem z’n handen in 
elkaar te strengelen en dat is lastig met een spastische hand en vingers. Dan uitstrekken naar 
voren met twee armen en daarna omhoog. Wauw wat doet hij z’n best en wat lukt het goed om 
beide armen zo gelijk, nu ja beetje scheef, naar voren en omhoog te bewegen. Meteen veel 
meer strekking in z’n romp. Dat smaakt naar meer! Zou hij op z’n knieën hetzelfde kunnen?Als 
dat ook lukt onder applaus van de Ibu’s neem ik de stap om hem te laten staan. Met m’n knieën 
klem ik hem aan weerszijden van z’n bekken stevig vast en kan hem zo met m’n handen steunen 
om rechtop te komen. Met een beetje gewiebel vind hij toch behoorlijk z’n evenwicht. Yes! 

Nooit gestaan en hij kan het! Groot 
applaus van de Ibu’s! 
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Met de Ibu’s samen bespreken we wat een goede opbouw is in het oefenen en waar ze op 
moeten letten. Rudi is voortvarend en gaat met hem lopen. Ik vind dat jammer want het is echt 
zo vanuit z’n spastische patroon waar ik hem juist uit wil proberen te krijgen. Gelukkig ziet Ibu 
Rumissing het ook en dat stelt me gerust. Eerst goed leren staan, ja precies! Betul! 
Ik ontdek het hekwerkje bij de deur naar het balkon wat er nog niets is en dat lijkt me een prima 
oefenrek voor het staan. Ibu Rumissing probeert het uit met hem. 

Maar we kunnen meer. De rechterhand er bij gaan betrekken. Ik doe iets wat waarschijnlijk in 
heel kindertherapie-land de verkeerde route is, maar ik wil dat hij met rechts gaat tekenen. Z’n 
vader zegt nog dat hij links is, maar ik wil rechts. En zo leuk hij gaat er helemaal vol voor, niks 
frustraties als het mislukt. Hij blijft proberen tot hij die pen in z’n rechter hand heeft. Duurt even 
voor er wat lijnen ontstaan, maar ze komen en het wordt een groot feest in mij aantekeningen-
boekje. Zo’n Edding 3000 drukt minstens 5 pagina’s door. Uiteindelijk is hij met twee handen 
tegelijk aan het tekenen en daar ging het om. Jaja, eerst romp-balans en grove motoriek, ik 
weet het, maar we doen het even andersom hier. 
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Het is een behoorlijk intensieve sessie geworden met oefenstof voor minstens een half jaar. We 
zij allemaal blij en tevreden. Als ik zeg dat ik volgend jaar wil dat hij kan lopen zegt hij dat ie dat 
al eerder kan. Dan beloof ik dat we volgend jaar gaan voetballen!  
We nemen moe maar voldaan afscheid. Zo noem je dat toch? 

 
Dan eerst even lunchen 
Met even een kijkje in de donkere keuken met echt houtvuur en grote wokpannen. Hoe ze het 
hier schoon houden? Ik denk van niet. Ibu Rumissing en ik ga onze handen wassen in de keuken 
in water dat niet beloofd dat je handen er schoner van worden. Gelukkig vinden we een kraan 
en mogen we afwasmiddel gebruiken. Dat helpt. Er komt vis, kip en varkensvlees op tafel.  

Specialiteit van het huis, maar het kan me niet echt bekoren, dat 
varken dan, en de kip lijkt ad random in stukken gehakt want alle 
stukjes zitten vol gebroken stukjes bot.   
De smaak is goed maar 
het is toch wat lastig 
eten. Was vis toch 
makkelijker geweest! Ik 

snap steeds beter waarom zij hier met hun handen 
eten. Ik moet nog even wennen en houd het nog net 
vol met een lepel…  

Overigens bijzonder dat 
hier kippen in het restaurant lopen. Nogal riskant lijkt me, maar 
wel gegarandeerd verse ayam! 

Brian 
Dat de wegen slecht zijn in de bergen weet ik inmiddels wel en een 4-wheel-drive zou hier geen 
overbodige luxe zijn. Maar Rudi weet de oude Toyota goed door en om de gaten heen te 
manoeuvreren. Dat de wegen ook gewoon ophouden is even nieuw. We moeten te voet verder 

om in een mini gemeenschap terecht gekomen van 
uiteraard houten huizen, maar ook wel hele oude huizen, 
met gaas i.p.v. ramen, gaten in vloeren en muren. Een 
beangstigende kluwen van gekleurde electriciteits-draden 
van en naar stopcontacten en een enkele lamp. Lijkt bijna 
op decoratie.  
Brian rent vliegt stopt en rent en kwijlt naar hartelust. Is 
een van de problemen (dat kwijlen) waar ik echter ook 
geen antwoord op weet. De Ibu’s masseren z’n kaken en 
hals en dat zou moeten helpen. Motorisch is ie niet 

bepaald goed gecoördineerd en verstandelijk zijn er ook zo wel behoorlijke beperkingen maar 
het is een schattig ventje dat het gewoon goed doet. Tja, meer is het niet en gaat het niet 
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worden. Misschien wel geweldig dat hij daar in het halve oerwoud 
rond kan rennen, zich uit kan leven in z’n eigen wereld.  
Toegegeven, ook moe van de hele dag en het eten, toon ik weinig 
initiatief, maar hoeft hier ook niet denk ik. Zal wel uitzoeken of er iets 
bekend is over het verminderen van dat kwijlen. Hoop dat hij 
gelukkig mag zijn en blijven in dit prachtige bos met z’n ouders, 
broer en zusje. 

 

Pagina  van 30 93



Reisverslag  27-8  t/m 25-09 2017 Stichting Somoi Makassar 

donderdag 7 september 
vierde dag huisbezoeken 

Onze revolverheld heeft een nieuwe tactiek: hij is ontzettend “not feeling well” en denkt dat hij 
malaria heeft. Z’n harde stem is nu ook nog klagerig en als een roepende in de ontbijtzaal, wat 
natuurlijk gewoon het restaurant is, beklaagt hij z’n lot. Af en toe een woord Indonesisch met 
een vreselijk Amerikaans accent. Hij vertelt dat hij vertrekt. YES! Dat ik er dezelfde avond een 
nieuwe uitvoering voor terug zou krijgen, een Australiër, kon ik op dit moment nog niet 
bevroeden.  

Het lijkt een rustig programma vandaag met maar twee bezoeken, echter, wel heel ver weg en 
nadat we Yanti gezien en gesproken hebben willen we ook een gesprek met haar grootouders 
die haar geen toestemming willen geven voor een vakopleiding tot naaister op de Panti Social 
(RC) in Makassar. 

Yanti 
We stoppen bij een klasje kinderen wat de “school” blijkt te zijn van Yanti. Zou gezien de 
kinderen speciaal onderwijs moet heten. Yanti zit op ons te wachten met protheses keurig naast 
haar opgesteld. Als ze ze aandoet vertelt ze dat de linker pijn doet in knieholte en dat beide 
voeten te “slap” zijn. Ze voelen redelijk (normaal) stug maar ik denk dat zij er te weinig steun aan 
ervaart omdat ze te weinig balans heeft. Ze loopt met een stok en dat is echt onvoldoende. 

We besluiten om haar naar Makassar te laten gaan om de 
protheses bij te laten stellen (de randen zijn 
verschrikkelijk scherp en hard!) en een okselkruk aan te 
laten meten. Moet dus in mijn 4e week hier gebeuren. 
Ze vertelt dat ze graag de vakopleiding tot naaister wil 
gaan doen (zei ze 
vorig jaar al 
herinner ik me nu) 
maar ze mag niet 
van haar 

grootouders waar ze woont. Net zoals ze voorheen niet 
van naar school mocht van ze . Reden? Nergens voor 
nodig want je woont bij ons. 
We zullen na het bezoek aan Cindy naar haar huis om met 
de grootouders te praten. 
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Er staat een lunch voor ons klaar en heerlijk met ei, timpen en groenten! Zitten op de grond 
zonder het kussentje zoals bij yoga valt niet helemaal mee maar ik red het! Pak Tandu komt ook 
aanschuiven en vertelt Ibu Rumissing dat zij en ik naar RS Selim gaan maandag om met de 
directeur te praten. Maar dat wist ze al van mij natuurlijk. 

Cindy 
Dit is de tweede keer dat ik haar zie en ze blijft vrolijk, stralend zou je kunnen zeggen ondanks 
haar enorme spasmes in haar hele lijf. De stoel die Pak Tandu beloofde is er nooit gekomen 

maar is misschien ook niet echt zinvol. Probleem is dat ze te 
groot wordt voor haar 
moeder om bijvoorbeeld 
te baden. Ze is heel sterk 
en met haar spasme 
nauwelijks te handhaven. 
Geen oplossing voor te 
vinden. Haar moeder en 
de Ibu’s doen het 
geweldig voor haar. Meer 

kan er niet, meer is er niet. Het helpt dat ze zo blij in het leven 
staat (vooral ligt dan). Beter zal het niet worden. 

opa Yanti 
We klauteren de trap op van het sjiek Torajaanse huis. Yanti gaat ons voor. handig dribbelt ze 
naar boven op haar knieën. Binnen zit grootvader zwijgzaam te wachten en kijkt de delegatie 
van de Ibu’s en mij aan. Yanti gaat koffie zetten voor iedereen en het is fascinerend hoe ze dat 
op haar knietjes en met maar één hand doet. 

In de woonkamer heeft vooral Ibu Sarungallo het woord. 
Zij is de oudste en heeft ook het meeste gezag. Ibu 
Rumissing vraagt me met een smoesje naar de keuken 
waar Yanti nog bezig is. Ze zit ergens mee. Vorig jaar 
heeft ze zelf de bus betaald naar Makassar, terwijl ze 
dacht dat ik zou betalen (wat ik ook gedaan heb: retour 
voor twee persoenen). Dat laatste is dus waar. Betekent 
dus dat  haar begeleidster het geld heeft gehouden. Ik 
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denk wel dat ik weet wie dat is, maar of dat nu nog zin heeft. Erger nog, ze zit hier bij en lakt 
haar teennagels…en Yanti helpt haar. Doe ik niets meer aan nu. 

Opa spreekt zicht terwijl Yanti naast hem zit. Hij 
vind het goed dat zij naar de Panti Social gaat in 
Makassar. Ik kijk blij verast naar Ibu Sarungallo. 
Yes! Maar dan zal hij voor altijd boos op haar zijn. 
Pats! 
Nou wegwezen dus en lekker jezelf ontwikkelen 
en niet meer onder dit juk leven, zou ik zeggen. 
Maar hier weegt dit zwaar en zal er bedenktijd 
moeten komen. Alles in stapjes. Als Yanti in Makassar is kunnen we misschien weer een stapje 
maken. Dan kan ze de opleiding zien. Ibu Sarungallo heeft al (hier ter plaatse) met Ibu Murni 
gebeld en Yanti is van harte welkom op de Panti Social! 

In Poppies hebben we een nieuw cowboy, ja die Australiër. Ik heb gefascineerd zitten kijken en 
luisteren hoe dat er toe gaat aan de ronde tafel in het restaurant. Hij is veel aan het woord over 
zijn avonturen en zwijgt dan een tijdje. Als vanzelf gaan anderen dan vertellen en steevast 
verbetert hij hun ervaringen. Het is telkens anders dan zij denken. Vervolgens worden de 
verhalen vertellers steeds voorzichter en zo ook steeds meer prooi van de alles-beter-wetende 
man. Best knap ja, maar ontzettend irritant. Er zit één vrouw bij die hem nog  
enigszins weet te pareren maar ook niet meer dan dat. 
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vrijdag 8 september 
vijfde dag huisbezoeken 

Salman en Sukai 
De tocht per auto eindigt in een wandeling door de heuvels naar het totaal afgelegen huis. Je 
zal hier maar wonen en (zwaar) gehandicapt zijn! 

De twee broers, Salman en Sukai waren moslim maar zijn nu Christen en heten nu respectievelijk 
Hendrik en Johannes. Kan sprankelende namen bedenken maar dit is het geworden blijkbaar. 
Hendrik, de oudste is enorm spastisch en heeft het beduidend moeilijker dan z’n broer die in 
ieder geval nog kan staan en lopen.  

Even voor het overzicht (tegen 
de klok in): Ibu Ester (rode shirt), 
Ibu Sarungallo, Henderik, Ibu 
Rybka, oma, Ibu Meri, Johannes, 
kleindochter. 

 

De Ibu’s hebben veel moeite met het enorme spasme in 
z’n benen en er aan trekken helpt natuurlijk niet. Valt op 
dat hij met een enorme overstrekking op z’n rug ligt. Dus 
eerst maar een kussen onder z’n hoofd en kijken of ik het 
spasme uit z’n romp krijg. Via z’n bekken en later via het 
buigen van z’n benen in z’n beide heupen, lijkt dat aardig 
te lukken en dan komt er ook ruimte om z’n benen te gaan 
strekken. Stapje voor stapje tot het spasme weer dreigt op 
treden. Dan weer terug naar buigen en opnieuw 
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proberen. Een geduldig klusje met mooi resultaat. Lastig is dat de Ibu’s niet echt opgeleid zijn 
en alleen af en toe een training hebben gehad. Ruimte om te onderzoeken en te spelen is er 
dan nog niet. Een paar handvaten als houvast en als die niet werken dan stopt het. Ze zijn blij 
met het effect en oefenen op Hendrik met wat ik zo net uitgeprobeerd heb. Hendrik vindt het 
geweldig en alhoewel hij niets zegt, stralen z’n ogen en lacht hij met lichte kreetjes, terwijl z’n 
hoofd alle kanten op schiet. 

Johannes kan wel staan maar heeft dan steun nodig en 
dat vindt ie door via de bank van de veranda omhoog te 
klimmen. Niks mis mee. Alhoewel het staan en lopen 
geen schoonheidsprijs verdient, doet hij het wel! Ik 
probeer hem wat meer rechtop te zetten zodat hij minder 
zwaar op het looprek leunt en meer z’n eigen balans 
vindt. Is natuurlijk oefenen. Ik houd niet, zoals de Ibu’s 
doen, het looprek vast, maar loopt direct achter hem 
zodat ik hem steun met m’n heup en bovenbeen en hem 

kan opvangen als hij dreigt te vallen.  
Als ik hem een beetje plaag met z’n 
evenwicht staan er meteen drie Ibu’s klaar 
om hem op te vangen. Zou helpen als ze 
minder hielpen maar ik snap het wel. Ik durf 
meer risico te nemen, ook omdat ik hem 
ook makkelijk op kan vangen. Ik leer ze nog 
hoe ze hem op z’n benen kunnen zetten en 
weer op de grond kunnen zetten door 
achter hem te gaan staan en hem aan z’n 
gekruiste armen vast te houden. Dan 
samen omhoog en samen omlaag. Restje 
haptonomische tillen uit een ver verleden. 

Mulia (3) 

Het is niet meteen duidelijk wat Mulia heeft maar toen ze 
negen maanden oud was heeft ze koortsaanvallen gehad 
met krampen. Is in het ziekenhuis behandeld. Sindsdien 
ontwikkelt ze zich matig en kan ze b.v. nog niet lopen. het 
lijkt alsof ze haar voeten niet weet te plaatsen. Er is geen 
spasme zo te voelen. Ik kan weinig bekijken want ze krijst 
het uit bij iedereen die aan haar zit. Te veel slechte 
ervaringen in de ziekenhuizen. Daarnaast lopen haar 

ouders talloze hulpverleners 
af omdat niemand het weet. Wordt ze ook niet beter van 
natuurlijk. Zou ze meningitis gehad hebben? Klinkt ook als 
epileptische aanvallen, want ze heeft wekelijks nog kortdurend 
aanvallen. Ook met koorts zegt de moeder. Coördinatie 
verstoord (cerebellair?) Ik beloof overleg met thuisfront en 
moedig ze aan om in ieder geval met haar het lopen te gaan  
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oefenen. Kan er nu niet veel mee omdat ze zich niet los wil maken uit de armen van haar 
moeder. 

Letitia (5) 
Dan wordt Letitia geheel onverwachts ten tonele gevoerd, omdat ze zo’n rare bobbel op heer 
linker onderarm heeft. Ze is een tijdje geleden gevallen en sindsdien zit die bobbel daar. 
Nergens last van, geen pijn geen beperking. Ik voel aan haar arm en krijg sterk de indruk dat de 
Radius (spaakbeen) naar het midden van de onderarm is geschoten bij de val.  

Op een lichte beperking van het buigen in de 
elleboog na is er inderdaad  niets aan de 
hand. Vraag is natuurlijk wat is de prognose 
op de lange duur en wat als ze zwaarder zou 
gaan belasten (werk, sport). Kan dat zonder 
een spaakbeen in het gewricht zoals het 
hoort. Operatie lijkt me zeker hier niet 
wenselijk omdat de kans bestaat dat ze het 
bot op de “goede” plaats vast gaan zetten. 

Het is wel het  overwegen waard om naar een 
ziekenhuis te gaan om te overleggen met een 
orthopeed. Worden er vast ook foto’s gemaakt en 
dan weten we meer. We spreken af dat Ibu 
Rumissing en ik meegaan naar het Ziekenhuis. Ze 
willen graag naar RS Fatima in Makale, omdat het 
katholiek is en zij blijkbaar ook. 

Gina (9) 
Het is dit jaar voor de derde keer dat ik Gina bezoek. Ze is heel erg gegroeid t.o.v. vorig jaar en 
daardoor ook wat steviger dan ze was. Steviger in de zin van sterker. Een van d vragen is of we 
haar kunnen leren zitten. We hebben dat eerder geprobeerd en nu is het zoeken hoe we meer 
hoofdbalans kunnen trainen. Lijkt me een goed ondersteuning voor als je wilt zitten. We zoeken 

naar simpele oefeningen om haar hoofd op 
te leren richten in ruglig en in buikig met 
een stapel kussens. Spasme remmen blijft 
aandacht vragen maar ook de strekking in 
haar heupen omdat ze de meeste tijd half 
zittend achterover leunt, al dan niet tegen 
haar moeder aan. 
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We worden getrakteerd op een heerlijke lunch en ik besluit de vis nu maar eens met m’n vingers 
aan te pakken en inderdaad, dat eet een stuk beter (vooral minder graten). Bereid door de 
andere dochters van het huis. Uiteraard hebben we ze overladen met complimenten.  

Wederom rond 5 uur terug op stal en wel soort van moe van deze week. Zie uit naar weekend 
met alleen een kinderdienst op zaterdagmiddag in de Kerk van Ibu Rumissing in Sangalla. 
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zaterdag 9 september 
een beetje een dagje vrij 

Ben de dag begonnen met wandelen door Rantepao. Niet echt spectaculair maar gewoon 
lekker om te doen. Wat foto’s maken en de ochtend afsluiten in een warung met Gado-gado. 
Ontdekte zowaar een gitaarwinkel en wil nog eens terug om te kijken wat ze kosten. Wie weet 
parkeer ik hier dan een gitaar voor de keren dat ik hier ben. :-) Wil vast wel iemand op passen. 
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de visjes in de plastic zakjes moeten toch aan het eind 
van de dag gekookt zijn! 

 In het het Elim Ziekenhuis 

 Warung! 

’s Middags brengt Rudi Ibu Ester en mij naar de Protestantse kerk in Sanggalla waar de dienst 
voor de kinderen is. De afsluiting van de week die in dienst heeft gestaan van de kinderen van 
de RBM. Als ik het terrein op loop en onder het afdakje bij de kinderen ga zitten ruik ik een 
weeïge geur die ik herken van de kinderen die we thuis bezoeken.  
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De dienst begint lekker chaotisch en dat is wel prettig. Ik 
word van alle kanten beken en er wordt naar me gewezen, 
voorzichtig gezwaaid, gefluisterd en veel gegiecheld. 
Ik zie nu pas dat Ibu Rumissing een grote rol speelt in deze 
kerk en een belangrijk deel van het programma leidt, 
verhalen voordraagt en het gebed doet. Talloze 
voordrachtjes, dans en zang. 
Bij aanvang krijgen we een sticker op met onze naam erop. 
Als de dienst begonnen is moeten we op kleur (er zijn drie 
kleuren stickers blijkt nu) bij elkaar gaan zitten. Ik zit broederlijk naast een verstandelijk beperkte 
jongen die heel fanatiek foto’s en films maakt van de optredens. Volgens mij ziet hij niets meer 

door het gebarsten frontje van z’n 
camera, maar dat lijkt hem niet te 
deren.  
Wel deert het mij dat hij 
ondertussen hele erge 
stinkwinden laat. 

De poppenkast is een onderdeel van de dienst en fungeert als een brug tussen de 
bijbelverhalen en de kinderen. De poppen vragen en vertellen wat ze er van vinden in hun 
eigen woorden en dat helpt de kinderen om te begrijpen wat er achter de verhalen zit. Leuk!  
Ik heb plezier aan het hele gebeuren en zei ook een stralende Ibu Rumissing die na afloop 
natuurlijk volledig uitgeteld is. 
We moeten nog een afspraak voor een huisbezoek aan Winni inplannen en dat wordt 
morgenmiddag…. ai…zondag vrij…? Als ik voorstel om na de kerkdienst te komen zie, nee voel 
ik de teleurstelling. Vorige week had ik gezegd de dienst mee te willen maken. Dat moet ik niet 
veranderen, dus ik beloof dat ik er om 9 uur zal zijn.  
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kinderen met iets meer geluk dan anderen…  
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zondag 10 september 
nog iets minder een dagje vrij 

Toegegeven, ik had het anders bedacht, m’n vrije weekend en op zondag om 6 uur opstaan is 
ook voor hier best vroeg. Om 7.30 uur sta ik in de regen langs de weg met m’n katoenen vest 
met capuchon, bij gebrek aan regenjas of paraplu. 

Ik heb geluk want er stopt snel een public car. De bestuurder en de 
auto delen ouderdom en het voordeel is dat we langzaam rijden. 
Aanvankelijk alleen, dan weer met medepassagiers, dan weer met 
minder en zo eindigt het eerste deel bij de brug. Daar stopt vrij snel 
een public car en als ik in wil stappen zeggen ze “tidak” (nee). Huh, 
plek zat toch? Ik snap het niet en wacht geduldig verder. Dan wenkt 
een man dat ik met hem mee mag. Iets minder oude auto. 
Rammelend naar Sanggallo, in de regen, met achter mij een man die 

rookt en voorin een chauffeur die èn rookt èn af en toe belt met z’n 
mobiel. Nee niets gaat hier handsfree, eh, behalve het sturen bijna. 
Ik kom heelhuids aan en loop de weg af naar de kerk. heb een vaag idee waar ik gisteren was en 
hoe we terug gereden zijn. Het klopt! 
Half uur te vroeg maar dat geeft niet, Ibu Rumissing is er ook maar gaat de dienst voorbereiden. 

In de kerk wil ik achterin zitten maar ik wordt naar voren 
gehaald en krijg een plek op de eretribune op een stoel 
ipv een houten bank. Jammer… liever een beetje anoniem 
als vreemde eend in deze bijt. 
Heel lang blijven de stoelen naast me leeg terwijl de kerk 
volloopt. Vlak voor de dienst schuiven er twee mannen 
aan, geven me een hand en ik weet dat ik op hen kan 
leunen. 

Ook nu is de dienst kleurig, met dans en muziek omkleed, 
en lijken vrolijkheid en broederschap centrale thema’s te 

zijn. Ik oefen de hele dienst de Indonesische woordjes die de beamer projecteert, zing mee (als 
je een heel klein stukje achterloopt in de zang is het te doen!) en sluit m’n ogen tijdens het 
gebed. Ik doe het uit respect voor Ibu Rumissing. De kerk is een hele belangrijke steun voor 
haar en daar wil ik haar graag in steunen door oprecht mee te doen. Niet zozeer op de inhoud 
als wel op de intentie die achter dit kerkelijke gebeuren zit. 
Iemand zei ooit, ik zeg niet wie want ze leest mee, dat God voor haar liefde was. Toen Ibu 
Rumissing vroeg of ik geloofde een tijdje geleden kon ik oprecht zeggen dat ik geloof in de 
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liefde tussen mensen en tussen mens en natuur. In die intentie 
vinden we elkaar. 

Er is een lunch na de dienst en er gebeurt binnen nog van 
alles terwijl ik buiten zit en koffie heb gekregen tanpa gula 
(zonder suiker). Er volgen foto’s met familieleden en zo meer. 
Ik kan het niet allemaal volgen maar ze zijn blij met me en ik 
ben blij dat er vroeg voor opgestaan ben. 

Winni (15) 
Ik loop terug naar Ibu Rumissing's huis waar zij zich inmiddels omgekleed heeft om op 
huisbezoek te gaan bij Winni. We worden op twee motoren gebracht (zonder helm) en al 
slingerend en soms stuiterend door de kuilen komen we bij het huis van Winni. Hout, op palen, 
sober al is het zeker niet klein. 
Haar moeder, broer en kleine broertje, oma en een Ibu die wellicht de buurvrouw is, zitten ook 
in de kamer op de grond . 
Winni is heel angstig. Heeft rond haar derde mogelijk een hersenvliesontsteking gehad en is 
sindsdien spastisch in beide benen. Ze loopt ontzettend moeilijk op haar voorvoeten met 
gebogen knieën, benen naar binnen gedraaid en nauwelijks beweging in de heupen. Vreselijk 
vermoeiend lijkt me en zal het ook wel zijn. 
Stapje voor stapje. Eerst op de mat op haar rug. Ze bedekt haar gezicht met haar onderarm. 
Doodsbang, zweet op haar voorhoofd. Ik laat Ibu Rumissing uitleggen dat ik geen pijn ga doen, 
dat alles rustig aan zal gaan en dat ze stop mag zeggen als het vervelend voelt. Haar benen 
staan stijf van de spanning en dat is geen spasme. Dus heel langzaam wat bewegen, vragen om 
mee te doen, opnieuw proberen en uiteindelijk blijkt ze best wel beweeglijk te zijn. Zou er dan 
zoveel angst zijn? Steeds meer ga ik denken dat hier ook een ander trauma onder ligt, maar kan 
het niet duiden. Ik noem het later wel als ik met Ibu Rumissing het bezoek nabespreek. 

Maar nu het staan. We moeten toch 
meer doen dan alleen mobiliseren. Ze 
kan meer. 

Samen met Ibu Rumissing doorlopen 
we een ware zoektocht met staan, 
steunen, iets onder de hakken doen, 

knieën naar achter duwen. Op zeker 
moment laat ik haar op de stoelleuningen van Ibu Rumissing haar stoel leunen, krom voorover 
zodat ze haar benen volledig kan strekken. Top, dat lukt. Van daaruit gaan we opstrekken. Ibu 
Rumissing heeft haar voeten net boven haar knieën tegen haar bovenbenen gezet. Ze móet nu 
wel gestrekt blijven staan. En het lukt! Het kan dus. Niet dat zij het zomaar zelf kan maar het kan! 
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De paal in de kamer is een prima steunpunt om te oefenen 
en we proberen het een en ander uit. Na een heel intensieve 
sessie gaan we zitten met koffie en praten we na. Wat zou het 
schelen als ze een paar keer in de week kon oefenen. Ze kan 
zoveel bereiken. Ik denk en zeg ook dat niemand haar vanaf 
haar derde jaar anders heeft leren lopen dan in een 
spastisch patroon en dat het echt wel anders kan. Zelf denk 
ik dat ze er een soort van gefixeerd op is geraakt. Je kunt het 
geen conversie noemen maar het heeft wel elementen 
ervan.  

 

 

 

We worden weer keurig teruggereden naar Ibu Rumissing’s huis. We hebben een lunch met veel 
groeten, heerlijk en na het eten wil ze me heel graag de foto’s die van haar borst gemaakt zijn 
laten zien. 
We gaan op de veranda zitten. Uit een gekreukelde bruine enveloppe komt een groen papier 
tevoorschijn met een serie foto’s er aan vast geniet. Op het groene papiertje, een formulier van 
het RS Lakipadada staat grotendeels onleesbaar en in onbegrijpelijke taal de uitslag van 
februari dit jaar. Ik kom er niet uit. Lees “vermoeden van” maligniteit, cyste van 1 cm, en nog veel 
meer woorden waartussen ik het verband niet kan zien. 
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We zitten wat zwijgzaam met de uitslag voor onze neus. Ze heeft nooit gevraagd wat er precies 
stond maar wil het nu wel weten. Ik beloof dat ik het ga uitzoeken. Ik masseer haar pijnlijke 
schouders, haar gespannen onderrug. Wat gaat de nabije toekomst brengen? We praten 
nogmaals over onderzoek in Makassar (RS Wahidi). En ze blijft zachtjes herhalen: “I don’t know”. 
Het voelt wel rustig nu. Zo rustig samen zitten doet goed. De eindigende middag geeft ook een 
welkom gevoel van niets meer hoeven vandaag. Het is voor nu even goed. 

Ze brengt me naar het begin van de weg en als ik haar kort omhels bij het afscheid merk ik hoe 
onhandig het voelt, vooral ook omdat ze zo heel veel kleiner is dan ik.  
Ik heb mazzel op de terugweg, want eenmaal in het “centrum” van het dorpje heb ik vrij snel 
een auto die rechtstreeks naar Rantepao gaat, met ook nog een gezellige familie aan boord. 

Zondagavond “thuis”. Van mailen en schrijven, van huiswerk voor de les van morgen  
komt vrijwel niets want ik raak in gesprek met een Duitse vrouw die arts is en ergens in de Pacific 
als zodanig heeft gewerkt. Af en toe schuiven er Nederlanders aan en het is een heerlijk avond 
van verhalen delen, wat eten, samen bier drinken en toch op tijd gaan slapen. 
Heb bedacht dat ik max 6 uur hoef te slapen en dat alles wat meer is meegenomen is. Dezelfde 
nacht stel ik het maar bij naar 5.5 uur. Ook goed. Met een moe hoofd en een moe lijf kun je ook 
nog werken. 
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maandag 11 september 
de dreigende dood 

Een dag die een vrije ochtend beloofd tot 12 uur, want dan ga ik aantreden bij de directeur van 
het Elim-Ziekenhuis hier in Rantepao: Dr. J. Palimbong. P. SpB (zo heeft hij z’n naam 
opgeschreven). 
Wel eerst les bij Stephanie van 8 tot 9 en lekker dat er geen druk is van “om 9.30 klaar staan 
voor de auto van de RBM”. Lekker begin van de dag: 6 uur op, douche, ontbijt, post lezen die 
van de avond ervoor uit Nederland gestuurd is en dan op de fiets naar les. We kletsen geloof ik 
steeds meer over van alles maar dat maakt het alleen maar leuker. De lessen zijn heel praktisch 
en toepasbaar op wat ik hier nodig heb. Goed en leuk voorbereid met plaatjes en tekeningetjes. 
Als ik dit nou een maand of drie zou gaan doen, was ik helemaal klaar!  
Rudi haalt me om 12 uur op en ik ben de enige in de auto. Wat een onzin, want ik kan zo naar 
het ziekenhuis lopen. Het is zelfs onhandig met de auto. Nou ja. Ibu Sarungallo en Ibu Rumissing 
zijn er ook en gedrieën lopen we het ziekenhuis in onder geleide van een van de portiers daar. 
Een plechtige man, de directeur. Beetje traag en afwachtend. Ben voorbereid op een verhaal 
vertellen en na complimenten over nieuwbouw en zo, vertel ik over het goede werk van de Ibu’s 
en de RBM en de problemen die ontstaan door gebrek aan orthopedische werkplaats en locale 
therapeuten. Niet moeilijk om uit te leggen hoeveel moeite en geld het kost om daarvoor naar 
Makassar te moeten, zeker voor kinderen waarvan er ook nog een ouder mee moet. Natuurlijk is 
hij ontvankelijk denk ik dan, want het levert allen maar op voor hem als we daar iets neer gaan 
zetten. Heb gesproken over een ruimte in het ziekenhuis voor de werkplaats en voor therapie en 
over personeel dat opgeleid moet worden. Details volgen. Hij vraagt me om een brief te 
schrijven en dat lijkt me een uitstekend vervolg op dit gesprek.  

Uiteraard moeten dan eerst geluncht worden en de warung die Ibu Sarungallo bedacht heeft 
doet alleen avondeten dus na een omzwerving komen we per Becak aan in een net (maar saai) 
restaurant waar we lekker veel sayur eten (groente) en tahoe met ei. Moet met al die omeletten 
voor ontbijt straks flink afkicken van de eieren. Ik hoop maar dat ze gelijk hebben dat eieren niet 
de cholesterol in het bloed verhogen zoals altijd gedacht werd totdat recente onderzoeken 
anders uitwezen.  

Juanita (13) 
Twee jaar gelden stonden we hier ook maar toen werd niet opgedaan. Na heel veel kloppen en 
roepen verschijnt er een man, de broer van Juanita. Juanita is zwaar gehandicapt, zowel 
lichamelijk als verstandelijk. Neemt niet weg dat ze heel vrolijk is en erg op contact gericht. Het 
is ook net of ze me voortdurend uitdaagt als ik met haar gaan oefenen.  

Belangrijkste probleem: ze kan niet omdraaien met haar 
looprek. Ze loopt alleen maar rechtuit tot het niet meer 
kan en dan staat ze stil en wacht tot ze met looprek en al 
de andere kant op gezet wordt. Fascinerend. Iets te 
strak geprogrammeerd in haar koppie. Ik ga van alles 
uitproberen en valt me op dat ze het looprek ver, heel 
ver voor zich uit plaats. IK begin met het verhogen van 
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het rek, wie weet. Ik ga achter haar staan. Om haar te 
“dwingen” om dichterbij te blijven, zet ik haar 
looprek vast door er heel zwaar op te leunen om 
haar vervolgens met m’n heupen naar voren te 
duwen. Ze komt in de problemen nu en valt  
achterover. Ze laat zich heel makkelijk in m’n armen 
vallen vallen en schatert dan van het lachen terwijl ze 
me met haar fonkelende bruine ogen en scheve 
wiebelende hoofd probeert aan te kijken. Ik doe hele 
series met haar tot ze uitgeput wil gaan zitten. Ze is 
echt heel leuk en schattig. Dan vraag twee: ze zit 
alleen op haar onderbenen en kan niet in 
kleermakerszit. Willen ze blijkbaar graag. Ze kan het wel maar met heel veel moeite. Als ik twee 

kussens onder haar billen schuif (waar m’n eigen 
yogalessen al niet goed voor zijn geweest!) gaat het 
een stuk makkelijk. Leuk vindt ze het niet dus houdt 
het ook snel op. Maar wel iets om mee te oefenen. 

Ibu Rumissing daagt haar nog uit om eerst te 
kruipen (dat wil ze best wel heel even kort 
meedoen) en daarna om rechtop op haar knieën 
naar haar toe te lopen.  
Ze valt telkens terug naar zit maar redt het uiteindelijk toch, dankzij een liedje dat Ibu Rumissing 
zingt. Iets over Jezus en het helpt want ze kent het blijkbaar want ze zingt een beetje mee. 
Heel inspannend maar super leuk. Juanita herhaalt telkens letterlijk wat je zegt en dat maakt 
haar nog grappiger. Met haar zou je toch wekelijks een paar keer willen oefenen! 
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Ribka en haar moeder 
We gaan Ribka opzoeken. Ribka heb ik twee jaar geleden ook gezien. Ze is ver in de twintig en 
zwaar gehandicapt, lichamelijk en geestelijk en verstijfd door het spasme. De familie heeft hen 
lang geleden al verlaten zodat de moeder er alleen voor staat. Ribka ligt de hele dag alleen in 
een soort ligstoeltje, zonder eten en drinken en zonder verdere verzorging, dus ook zonder 
verschoning, omdat haar moeder geld moet verdienen op de rijstvelden. Elizabeth zij twee jaar 
geleden al: “de familie komt pas opdagen als ze dood is”. 

We komen aan bij het armoedige huisje waar ze beiden wonen, wat onherkenbaar omdat er van 
alles voor gebouwd is en wordt. Het huis is vol familie….  

In een kamertje ligt een broodmagere moeder. Op haar elleboog een enorme knobbel, wat bot 
blijkt te zijn maar ook een enorme zweer had kunnen zijn. Ze ademt zwaar. Een man wijst op de 
knobbel rechts onder haar sleutelbeen. “Kanker volgens de dokter” zegt hij. We zeggen niets.  
In het kamertje ernaast ligt Ribka. We schuiven het gordijn opzij. Een lucht van vervuild zijn komt 
op ons af. Ribka ligt met opgetrokken benen en gekromde armen op bed. Ze is brood en brood 
mager en reageert niet. Ze is letterlijk vel over been. In het onverschoonde bed lopen mieren. 
Ibu Rumissing buigt naar haar toe en zegt zachtjes haar naam, maar ook nu is er geen enkele 
reactie. Zou ze wel te eten en te drinken krijgen? Wordt ze wel verschoond? Haar moeder is al 
zeker twee maanden ziek. 
We zeggen nog steeds niets en gaan in de “huiskamer” zitten, aangestaard door familie. In de 
hoek spelen kinderen. Hen ontgaat het zo te zien volledig. Gelukkig maar. 
Ibu Rumissing staart voor zich uit en ik snap wel waarom. Ze plukt een vlo uit m’n hals. Het is niet 
alleen de machteloosheid van het moment, maar ook het beeld van wat kanker met iemand 
doet. Ik heb dezelfde gedachte en gevoelens. Hoeven we het er niet eens over te hebben als 
we buiten staan. Ibu Sarungallo bidt voor de moeder. Ik weet niet of de familie meebidt. Ik heb 
m’n ogen dicht. 

’s Avonds sturen we nog even een berichtje heen 
en weer hoe vreselijk het voelt. Ze hebben het nog 
over opname in het ziekenhuis. Ik hoop dat de 
moeder vredig mag sterven en dat Ribka dat dan 
voelt en ook mag sterven. En dan hoop ik dat er 
voor hun beiden ook echt die Hemel is waar ze 
altijd in hebben geloofd terwijl het leven hier zo 
wreed en bijna ondraaglijk was voor hen. 
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dinsdag 12 september 
ziekenhuis-wacht-dag 

 

We hebben afgesproken dat we Laeticia en haar moeder in RS 
Lakipadada gaan ontmoeten om haar onderarmpje te laten 
beoordelen door een specialist. Het wordt een wacht-dag. Rudi 
komt ruim een half uur te laat en heeft Ibu Sarungallo bij zich. 
Die moet eerst naar de RBM gebracht worden. Is wel op weg 
naar het ziekenhuis, maar ook een flink eind om. Bij de RBM 
ontmoet ik Pina, een van de Duitse gasten van Ibu Bertha op de 
panti. Daarna 

gaan we verder maar moeten Ibu Rumissing 
ophalen in Sangallo, dat is voorbij het 
ziekenhuis en een heel stuk om. Ik word 
onrustig omdat ik bang ben dat we het 
consult met de arts gaan missen. Nou, 
paniek voor niks, want de dokter blijkt er 
helmaal niet te zijn. De hele ochtend niet. 
WE bezoeken ondertussen de schoonzus 
van Ibu Rumissing die er blijkbaar ook 
ligt.Een kamer van twee. In het bed ernaast 
ligt en oude, magere vrouw aan een infuus 
zwaar te ademen. Begin van de middag nog 
steeds geen arts. De wachtkamer (gang) zit inmiddels stampvol met een menigte geduldig 
wachtende mensen die ons schaamteloos aanstaart. Als we eenmaal binnen mogen is er 
geen arts maar een verpleegkundige die foto’s wil laten maken. Goh! 
Op de röntgen, we mogen er gewoon bij blijven staan en niemand draagt een loden schort, 
worden we meteen geholpen. IK duw Ibu Rumissing naar buiten. Hier moeten we niet willen 

blijven staan. Via Stephany, die een vriendin heeft 
werken daar, komen we er achter de dat de dokter de 
hele ochtend bezet is vanwege een accreditatie-
traject. Fijn! Maar ze helpt ons ook om de 
röntgenoloog te vinden die de echo gemaakt heeft 
van Ibu Rumissing. Die blijft liever buiten staan als ik 
vragen ga stellen over de uitslag. Uiteindelijk zijn we 
er toch samen bij als de arts uitlegt wat het betekent. 
Geen duidelijke uitspraken, alleen vermoedens. Ik 
weet meer dankzij de vertaling van Stephany en houd 
dat voor nu ook maar zo. Voorstel is MRI in Makassar 

in het RS Wahidi. Zou mooi volgende week kunnen als ik weer in Makassar ben. Zal een 
planning moeten maken voor wat er die wek nog moet gebeuren. 

Eenmaal terug op de afdeling is het weer wachten en eenmaal binnen zit daar een vrij jonge 
arts die nauwelijks naar haar armpje kijkt en een verwijzing schrijft voor een orthopeed in 
Makassar en een recept voor paracetamol. Paracetamol.. ze heeft geen pijn en denkt zo’n 
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arts dat zo’n botje onder invloed van paracetamol spontaan terug gaat wandelen naar de 
plek waar het hoort. Huh? 
Nou moet ik zeggen: bij ons gebeurt precies hetzelfde. Toen mij buurvrouw Titia in het 
ziekenhuis lag lagen er 2 jongens, leeftijd student zeg maar. De een is operatief behandeld 
aan een blinde darm en de ander conservatief. Vraagt een verpleegkundige aan de eerste: 
“heb je pijn?” nee zegt de jongen. “Op een schaal van 0 tot 10?”. “Ik weet niet”, zegt hij en zij 
stelt voor “1” in te vullen en vervolgt dan met: “Wil je paracetamol?” “Ja graag” zegt de 
jongen. Student nummer twee: “heb je pijn?” nee antwoordt de jongen. “op een schaal van 0 
tot 10?”. “1?” Ja dat is goed. “wil je paracetamol?” “Ja graag”. Toen mijn buurvrouw terug 
kwam van het toilet stond er een glaasje water klaar met 2 paracetamol. “Wat moet ik 
daarmee, ik heb toch geen pijn?” zei ze verontwaardigd. 
Ik bedoel maar. 

Buiten overleggen we en ik stel voor zelf te proberen om het bot te reponeren. De ouders 
aarzelen en na een tijdje zoeken blijkt dat ze bang zijn dat het geld kost. Als we dat duidelijk 
hebben spreken we af dat ik de volgende dag langs zal komen.  

Ibu Rumissing heeft een geboortefeest in Sanggalla en laat mij en Rudi lunchen in een 
warung vlakbij. Daar zit een Frans reisgezelschap, man of 30, gezellig te lunchen. Ik huiver bij 
de gedachte om zo op reis te moeten zijn. Zij vinden het vast geweldig. Ieder z’n eigen 
plezier.  

Ee hoeft verder niest meer vandaag en dat is wel lekker. Verder schrijven, plannen maken 
voor volgende week en bedenken hoe de training er uit moet gaan zien. Ik wil graag ook 
praktisch bezig zijn, iets laten zien en misschien ook iets laten doen en niet alleen vertellen. 
Interactief moet het zeker worden al heb ik geen idee hoe actief ze bij zoiets durven zijn. Ik 
ga in ieder geval plaatjes verzamelen van de kinderen die ik deze twee weken heb gezien en 
gebruiken als voorbeelden.  
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woensdag 13 september 
een hele lange reis 

Iga 

Met Ibu Damaris, Ibu Rumissing en Pina op bezoek bij Iga, een voor mij oude bekende 
van 2 jaar geleden. Bizar hoe weinig er veranderd is. Zij is dan inmiddels 18, maar niet 

beter of slechter dan toen, dus nog heftig 
spastisch, vergroeid. Valt me nu pas op hoe krom 
haar ruggetje is. Pina schrikt. Ze is ook 18. Net 4 
dagen gelden aangekomen als vrijwilliger voor 
de RBM samen met Bertin. Ze verblijven op de 
Panti bij Ibu Albertha en het is nu al niet wat Pina 
verwacht had. Ze had zich ingeschreven voor een 
gastgezin en niet voor een gedeeld kamertje op 
een Panti waar alles en heel erg primitief is en  

ook nog eens heel streng. 7 dagen aanwezig zijn 
en geen dag vrij. Toen we het er over hadden 
bedachten we dat het tegen de rechten van de 
mens moest zijn. Daarnaast botert het ook niet 
met Bertin. Nou, welkom in Toraja! 

Aan Iga valt niet veel te veranderen en de zorg 
van de ouders is nog altijd beneden peil.  Dat 
was 2 jaar geleden niet anders.  

 

Wandi 

Ook hem zag ik twee jaar gelden voor het eerst en 
behalve z’n enorme lange benen valt op dat hij  
nog even apathisch reageert als toen, dat de 
televisie heel hard aan staat en dat hij eigenlijk 
niets zelf kan. De verzorging is verder prima. ook 
hier geeft de moeder aan dat het te zwaar wordt. 
Dat is een geluid wat vaker voorbij komt deze 
weken. Er is geen oplossing voor. Kinderen worden groter, ouders en grootouders 
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ouder…de huisjes zijn primitief en de kamar mandi (badkamer: een bak met koud water 
en een emmertje om water over je heen te gieten) en de wc, een hurktoilet,  zijn niet 
echt heel praktisch als je een spastisch kind hebt. 

Laeticia 

Er staat ons een lange reis te wachten naar het huis 
van Laeticia, zeker 1.5 uur rijden over niet al te beste 
wegen. Vooral vervelend als je eigenlijk moet plassen. 
Soms meer kuil dan weg of bizar steile afdalingen. 
Hun huis ziet er best mooi uit (het went, de eenvoud). 

We beginnen met 
een lunch. Een 
deel hebben we zelf meegenomen vanuit een 
warung. De moeder van Laeticia heeft voor de rijst 
en de groente gezorgd. Wij voor vis en kip. De kip 
was dramatisch veel bot en getver, niertjes of lever… 
brrrr heb ik dat! Beetje gênant om veel stukjes 
oneetbare kip op m’n bord te laten liggen, maar is 
niet anders. 

Dan aan de slag met het armpje van laeticia. De radius (spaakbeen) terug op de plaats 
duwen. Ze verdraagt het gelaten en ik kan keer op keer proberen om het bot te 
verplaatsen maar de banden tussen spaakbeen en ellepijp zijn te sterk en al met al 
realiseer ik me dat het een zinloze onderneming is. Ze is 8 maanden geleden gevallen, 
blijkt nu, en dan is er wellicht niet eens meer een gewricht over tussen de radius en de 

bovenarm. Via whatsapp en bellen met Anette probeer ik 
wat meer informatie te krijgen maar dat blijft lastig. Ik 
denk dat we haar niet naar Makassar moeten laten gaan. 
Zinloos. Nu de taak om haar moeder uit te leggen dat ze 
er toen niets aan kon doen en nu niets aan kan doen en 
dat dat niet erg is. Haar schoonmoeder verwijt haar 
namelijk van alles vertelt Ibu Rumissing. Heb je nu niets 
aan. Duurt wel een tijdje voordat ze overtuigd is dat niets 
doen nu de beste optie is.  

Vervolgens laat Laeticia zien hoe sterk ze was door twee 
tassen op te tillen met haar linker hand. Met Ibu 
Rumissing samen laat ze zien dat er op leunen ook echt 
geen probleem is. Niets aan doen, echt niet! 
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Dan volgt de lange hobbelige reis terug. Is 
niet anders. Zitten en wachten. Scheelt toch 
een hoop als je zelf niet hoeft te rijden. Zijn 
daardoor ook wel relatieve rustmomenten 
op de dag. 
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donderdag 14 september 
een andere lange reis 

Kevin 

Kevin zag ik twee jaar gelden als een vrolijke jongen, spastisch in romp, armen en benen 
en tot weinig in staat, maar wel in contact met de Ibu’s, z’n moeder en met mij. Grappig 
dat ik nu ontdek dat hij vlakbij hotel Poppies woont. Dat had ik toen 2 jaar terug 
allemaal nog niet zo in de gaten, wie waar woonde. Ik was toen voortdurend op pad 
met Elizabeth de Goeijen, uitgezonden door de GCV (Gereformeerde Christelijke Bond, 
of zoiets, weet dat niet zo precies).  

Nu is het schrikken: Kevin is broodmager, apathisch. Hij reageert niet op ons en lijkt half 

te slapen. Hij heeft dagelijks epileptische aanvallen en hoewel hij normaal eet volgens 
z’n moeder valt hij af. Hij heeft 2x per week ontlasting en dat is weinig. Wat is er met z’n 
stofwisseling? Schildklier? Moeilijk te beoordelen maar z’n strottenhoofd is wel verdikt. 
Zou dat een aanwijzing zijn? Of suiker, of iets anders? We willen graag dat hij 
bloedonderzoek krijgt, maar dat zal de moeder wel zelf moeten regelen. Omdat hij ook 
doorlig-wonden krijgt heb ik later de laatste betadine-pleisters bij hem afgegeven. Als 
dat helpt moet ik zien dat ik er een stapeltje van opstuur of via Heerke of Peter mee laat 
komen in Oktober. is wel heel sneu om hem zo te zien. 
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Fabrian 

Bij Fabrian is het ook niet echt veranderd in 2 jaar tijd, maar daar is de zorg door de 
moeder en zuster(s) net als bij Kevin goed. Dat was toen ook al zo. Hij is blij, goed 
verzorgd en hoewel nog altijd spastisch (natuurlijk), gezond en beweeglijk. Omdat het 
gaat zoals het gaat heb ik daar weinig aan toe te voegen. Meekijken en meebewegen.  

’s Middags is er een ceremonie vanwege de dood van de schoonzus van Ibu Sarungallo 

Dat begint met een lunch op de harde houten vloer met een rieten matje, buiten op het 
terrein van het huis van Ibu Sarungallo. Oh wat verlang ik naar een kussentje om op te 
zitten…. Het eten is eenvoudig en lekker en gaat zoals altijd wel heel relaxed.  

De Ibu’s zijn heel plechtig gekleed voor de ceremonie. Geen idee wat het inhoudt. We 
rijden er met z’n allen (in twee ritten) heen en zitten dan weer op een houten vloer met 
rieten matje om koffie en thee te drinken en van 
alles te eten. Iedere familie heeft zo’n Torajaanse 
afdakje om onder te zitten. Eten en drinken 
verplicht. Lijkt erg op  onze koffie-met-cake op een 
begrafenis of crematie, alleen duurt het hier uren 
en al met al dagen!  

Krijsend worden er twee varkens gedumpt.. met 
de draagbaar nog op hun rug kruipen ze rond. 
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Gelukkig worden ze niet ter plaatse geslacht! Niet gepast om hier meer foto’s te maken 
bedacht ik. Bij het vertrek regelt Ibu Rumissing en passant het bijwonen van een 
traditionele begrafenis voor de volgende ochtend om 9 uur. Later bel ik die weer af. 
Veel te veel om dat ook nog te gaan doen op de toch al drukke vrijdag met zaterdag de 
presentatie/training in het vooruitzicht.  

Soms neem je een beslissing waarvan je weet dat “nee “ beter was geweest dan “ja”. In 
dit gaval de vraag van Ibu Albertha om Irta die middag te gaan bezoeken, 20 km buiten 
Rantepao in de kampong en dan ook echt afgelegen met slecht begaanbare wegen. 
Het gaat al (helmaal) mis als ik “ja” zeg om 15.30 uur en zij zegt dat we om 16.30 uur 
vertrekken… zo laat!!! Voor de heenreis is vervoer geregeld maar niet voor de terugreis. 
Omdat zij al vaker vraagt (ik zal niet zeggen zeurt) om haar familie te gaan bezoeken in 
de kampong en daar te overnachten, krijg ik een beklemmend gevoel van ontvoerd te 
gaan worden. 

Irta (Tampang Bonga ) 

Als we om 16.30 vertrekken met Pina en Berit, de twee Duitse vrijwilligers, komen we 
eerst bij familie in Rantepao terecht. Een giga groot huis. We moeten mee naar binnen. 
Ibu Albertha loopt zenuwachtig heen en weer. Er moeten spullen mee en er reist familie 
mee. Of we vooral koffie willen drinken en heel bot zeg ik nee. Ik wil nu weg en zo snel 
mogelijk terug naar m’n hotel om de presentatie voor te bereiden. Natuurlijk volgde er 
veel van “sorry” Echt bot ja, dit doe je hier niet, maar heb er geen zin in. Ondertussen 
roept Ibu Albertha (meeste noemen haar Bertha) voortdurend sorry sorry als ze weer 
eens voorbij stormt. Ik baal en wil nu al niet meer verder. En zo zit ik dan (toch) in de 
auto terwijl het schemert en de wegen alsmaar slechter worden. Familie wordt 
afgeleverd en natuurlijk moeten we even uit de auto. Dan in het donker verder. Het is 
niet zeker of er een auto terug rijdt. Pfff. Dan ga ik lopen, al duurt het de hele nacht!. De 
beide Duitse meiden hebben overnachting-spullen bij zich. Nou ik niet. Ondertussen 
stuur ik een help-berichtje naar Stephanie: enig idee hoe ik hoe ik hier weg kan komen? 
Ze begrijpt niet waar ik ben dus dat schiet niet echt op. 

Het bezoek aan Irta is wel weer heel warm en wel weer even schrikken van de armoede 
in het huisje. De snoepjes/snacks die ik ’s middags na de lunch kreeg zijn een dankbaar 
geschenk. Haar zoontje van inmiddels 3 weet er wel raad mee. Ik spreek met Irta over 
weer studeren en over de sponsor die we voor haar hebben. Ze juicht niet maar kijkt wel 
blij en wil graag verder. Ik leg uit dat de betalingen via Ibu Bertha zullen gaan en dat ze 
resultaten van de studie moet  gaan insturen. Omdat ze nog ingeschreven zou staan, 
zou er geen inschrijfgeld betaald hoeven worden als ze haar studie Engels weer oppakt. 
Ik kijk nog naar haar voeten, klompvoeten en ook licht spastisch en hoe slecht ze stat en 
loopt. Wat is het toch ontzettend zonde dat er voor zo’n meid niet vroegtijdig therapie is 
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geweest en nog steeds niet is. Er zou zo 
veel te winnen zijn! Nu kan ze gewone 
baantjes zoals in een winkel niet aan omdat ze te slecht loopt. Studeren is dan een 
uitkomst natuurlijk. 

Als dan ook nog de elektriciteit uitvalt , wat daar heel normaal is, is het helemaal ver 
weg in “the middel of nowhere”. We besluiten te gaan. Pikkedonker. Op weg naar de 
weg staan we ineens oog in oog met een enorme Kabau, die ons niet erg leuk vind zo te 
zien… gelukkig is er iemand die verstand van het dier heeft en dan zie ik dat hij geringd 
is door z’n neus en aan een touw zit. Dat scheelt weer, vooral omdat het smalle pad 
langs een erg onaantrekkelijk water ligt. Links de Kabau, rechts het water… 

Op de weg staat zowaar een auto klaar. Nog even de vraag of we daar mee in Rantepao 
gaan komen. Eenmaal op weg vraagt Ibu Bertha 
op haar “sorry-sorry Pak” manier of we toch nog 
even een snelle maaltijd bij haar familie willen 
doen. Kort overlegje met de twee dames en dan 
enigszins twijfelend “ja”. Is wel heel erg verkeerd 
om nu nee te zeggen.  

Pfff deze avond valt me niet mee!  

En ja we belanden weer op een 
houten vloer met een rieten mat 
en dit keer met kaarsjes bij gebrek 
aan stroom. De chauffeur laat de 
motor draaien en schijnt ons bij. Er 
blijkt ook een Frans echtpaar te 
logeren in het daar helemaal niks 
en ze vertellen er erg graag over. 
Mensen die me een beetje kennen 
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weten dat dat vergeefse moeite is.  Mijn communicatie-kanaal staat zo’n avond helemaal 
uit en alleen praktische zaken willen dan nog met enige moeite doorkomen. Natuurlijk 
bestaat “een even snel iets eten bij de familie” niet in Indonesië, maar de eenvoudige 
maaltijd met rijst kip en saté (de eerste in de 5 jaar Indonesië!) smaakt uitstekend.  

Als ik uiteindelijk tegen 20.30 in m’n hotel ben, ben ik best tevreden over hoe we dit 
avontuur toch hebben weten te begrenzen in de tijd. En zinvol was het zeer zeker ook. 
Maandag gaat Ibu Bertha met Irta praten op de Universiteit van Rantepao over het 
vervolgen van haar studie. Ik stort me in de presentatie van zaterdag. 
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vrijdag 15 september 
dan toch de trap op? 

De dag is verdeeld in een ochtend met 2 huisbezoeken en een middag met een 
meeting in The Office van de RBM met een Pak Tim uit Nederland van de Bond van 
Gereformeerden. iedereen hoort bij aanwezig te zijn want ze willen Pak Tim overtuigen 
van de noodzaak voor ondersteuning van het werk voor de kinderen. Sinds Gert en 
Elizabeth vorig jaar voor jaar na 5 jaar vertrokken is er geen vervolg gekomen op hun 
“zendings” werk 

 

Restu 

Nadat Rudi ons afgezet heeft lopen Ibu Rumissing en ik 
over een smal pad tussen rijstvelden en grasvelden 
naar het huis van Restu. Hij zit al klaar op een houten 
vlonder met rieten mat. In yoga-zit maar dan met z’n 
onderbenen naar buiten. Z’n knieën en voeten hebben 
dikke eeltlagen omdat hij door het zand en steengruis 
kruipt onder het huis. Boven komt hij niet. Zou hij dan 
bij de kippen slapen of zo? Een aardige jongen van 15, 
verlaten door z’n moeder (waar is vader ?) en achtergebleven bij opa en oma.  

Ibu Ellis kijkt naar hem om maar vindt hem vaak te vies om iets te doen… nou vind ik 

haar opvallend netjes in een soort mantelpak. Is dus wat betrekkelijk geloof ik. 

Als ik vraag wat hij wil vertelt Ibu Rumissing dat hij naar boven wil. “De trap op?” ja de 
trap op met z’n vergroeide spastische benen. Gaan we doen! Ik zie de uitdaging wel 
zitten. De onderste treden zijn van beton, beetje heftig voor z’n blote benen. We 
draperen de rieten mat over de treden. Dat is vast opgelost. Met veel inspanning 
beklimt hij de betonnen trap. Hij heeft dit stukje vaker gedaan, maar kwam nooit verder. 
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Ok, nu de 10 houten treden tot aan de veranda van het huis. Kevin moet keihard werken 
en bij iedere tree moedig ik hem aan en tel hardop hoe ver hij al is. Het lukt, het lukt 
hem met gigantisch veel kracht (z’n handen en armen hebben ook niet de beste 
motoriek voor zo’n klimpartij). Hij haalt de veranda en zit daar in z’n vertrouwde 

zithouding. Uitgeput en trots, net als wij natuurlijk! IBu Rumissing laat Ibu Ellis en 
grootmoeder zien hoe ze hem kunnen helpen om rechtop op en stoel te zitten, als 
oefening. Samen kijken we wat we aan z’n mobiliteit en spasme kunnen doen. Het is een 
hele lange sessie, want we gaan ook trap-af nog oefenen. Wel fijn als je ook heelhuids 
(!) weer bedenden kunt komen. Iedere keer als z’n knieën over de scherpe rand van het 
hout schuiven, huiver ik een beetje. Hier moeten kniebeschermers toch uitkomst 
bieden? Die komen op de “to do list”.  

Wat zonde dat hij niet naar school kan en de hele dag alleen maar zit te zitten. Met z’n 
koppie is niets mis, maar er is niemand om 
hem ergens heen te brengen. Wat een 
ontzettende armoede! Die jongen komt zo 
letterlijk en figuurlijk nergens. Opa belooft een 
stevige houten stoel te maken voor hem zodat 
hij beneden ook “goed” kan zitten. Nou wie 
weet is beloven ook doen! 
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Rilis (9) 

Een meisje dat gezond geboren is en door meningitis (?) vanaf haar 4e spastisch 
verlamd is, verstandelijk beperkt is en epileptische aanvallen heeft. Ze heeft medicijnen 
waardoor het minder is. De medicijnen zijn heel duur. 
Ik moet nog uitzoeken wat het precies is en ook hoe 
dat nu zit met al die kinderen die blijkbaar een soort 
van ontsteking oplopen en er vervolgens zo aan toe 
zijn. Rilis maakt veel onwillekeurige bewegingen en is 
alles behalve rustig. Ik probeer haar hoofd stil te 
krijgen door het in m’n handen te houden. Geen idee 
wat het doet, maar het geeft haar rust. Haar ogen 
blijven wel zoeken maar haar hoofdje beweegt minder en haar armen en benen ook. Ik 
probeer het over te dragen aan Ibu Ellis maar die heeft een iets andere aanpak zeg 
maar. Toch wil ik het de ouders leren en ook hoezeer ze in en dwangstand is gekomen 
in een rotatie van haar rompje naar links. Ze kan wel naar rechts maar protesteert dan. 
Wel handig om haar mobiel te houden en liefst ook in beide richtingen. De moeder 

komt met een giga map vol scans van haar hoofdje, 
borstkast, hele wervelkolom. Conclusie van de arts 
in het ziekenhuis is: te weinig hersenen. Advies: 
opereren van het hoofd. Ze hadden ook nog iets 
geks gezien bij haar hartje geloof ik. Hier maken ze 
van alles open om te kijken wat er zou kunnen zitten.  

Heb zo goed ik kon de overigens hele jonge 
ouders proberen uit 

te leggen wat er aan de hand is en wat de zin en 
vooral de onzin is van opereren in dit geval. 

Meeting RBM 

We zijn te laat voor de meeting maar dat schijnt niet uit te maken. We gaan eerst 
lunchen in een Warung waarvan ik zeker weet dat ze het niet schoon kunnen houden… 
brr wat een viezigheid. Dat m’n darmen de dag erna zich volkomen uit de pas gingen 
gedragen verbaast me dan ook niet. Voor Ibu Rumissing geldt hetzelfde. Hoe het met 
de Ibu in het mantelpakje is gegaan weet ik niet. 
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Als de meeting eenmaal begonnen is met Pak Tim, een gigantisch grote man, is er niets 
van te volgen van noch het Indonesisch noch het Engels. Microfoons die te hard staan, 
mensen die door elkaar praten. Pak Tim begroet me en is zeer geïnteresseerd in wat ik 
daar doe, maar luistert niet naar m’n verhaal en is al weer met anderen bezig. We 
moesten in Nederland maar eens praten. Toen hij de bijeenkomst afsloot met een in 
slecht uitgesproken Engels “ we all dot it from the heart of Jesus”, dacht ik, dat wordt 
een leuk gesprek in Nederland! 

De ibu’s waren heel erg ontevreden omdat ze speciaal waren gekomen om uit te leggen 
wat voor werk ze doen en hoe hard ze steun nodig hebben. Ze kwamen niet aan het 
woord en er werd ook niets aan hen gevraagd. Meneer Tim wil zondag in een klein 
gezelschap praten, dat lijkt hem veel zinvoller, met alleen de leiding dus. 

Als we allemaal weg kunnen stromen de auto’s vol en blijven Pina en ik buiten in het 
donker achter. Pak Tandu roept vanuit z’n auto dat we op Rudi moeten wachten. Die 
komt na 45 minuten. Niet wat ik gastvrijheid zou willen en kunnen noemen. 
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zaterdag 16 september 
slot-presentatie 

Ik vond het wel spannend zo’n presentatie geven aan alle Ibu’s, niet precies wetend wat ze 
verwachten van wat zij aldoor “de training” noemen. Ze willen ook praktijk en dat is lastig zonder 
kinderen. Pak Tandu komt niet en dat is niet echt fijn want hij is gewend om te tolken en heeft 
toch echt heel veel belangstelling getoond voor de twee weken werken in Toraja, de toekomst 
en zo verder. Van alle afspraken is hij alleen het etentje nagekomen de afgelopen twee weken. 
“Te druk”. Zelfs op de slotavond in Poppies belt hij af. 
Ibu Rumissing vertaalt m’n teksten en vult mij aan. Het is heel leuk om de foto’s en video’s van de 
kinderen te laten zien over de afgelopen 3 jaar. Sommige totaal onveranderd, iemand als Kevin 
die achteruit is gegaan, maar ook veel succesjes van de afgelopen twee weken met vooral 
“nieuwe” kinderen. Ribka en haar moeder heb ik weggelaten uit het overzicht van 26 
huisbezoeken die we deze 14 dagen hebben gedaan. Allemaal met Ibu Rumissing en dan 
telkens met aanwezigheid van andere Ibu’s.  Niet gek dat ze naast het werk voor de Kerk ook 
een soort van uitgeput is nu. 
Het ’s ochtends op tijd afgehaald worden mislukt omdat ik bedacht had dat we beter bij 
Stephanie konden afspreken om daar meteen de rolstoel in te laden die ik voor Agnesia heb 
gekocht. Pina begreep m’n telefoontje niet en Rudi wist zeker dat we bij Poppies hadden 
afgesproken… Ze reden Stephanie en mij voorbij (we stonden klaar langs de straat bij haar huis) 
en moesten dus na Poppies weer terug om mij op te halen, met rolstoel. Had het dus beter niet 
kunnen veranderen. 
Maakte verder niet uit want het begon toch niet m 9 uur maar tegen 10 uur. 

Gelukkig deed de beamer, het al was het beeld slecht en werd het ook steeds slechter omdat 
de ruimte te veel verlicht werd door de zon. Zonde van de mooie foto’s en video-beelden.  

Het werd goed ontvangen 
en met een korte pauze, wat 
korte demonstraties en een 
goedverzorgde lunch, lijkt 
het een geslaagd geheel. Ik 
word na afloop met een 
afsluitend verhaal van Ibu 
Sarungallo bedankt en 
daarna word er voor mij 

gebeden. Op de vraag of ik daarna nog iets wil zeggen schud ik een beetje lafhartig nee. Te 
emotioneel om nu iets te zeggen en zeker om Ibu Rumissing te bedanken voor de 
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samenwerking. De geachte aan afscheid en wie weet of er een weerzien is en hoe…. is me 
teveel. Ik bedank vriendelijk en we kunnen opruimen en gaan. 

We brengen de rolstoel naar Agnesia. Die is veel te groot voor 
haar, maar ja het is in ieder geval iets. Het plastic zit nog om de 
voorbandjes. Ze protesteert hevig als ze er in gezet wordt door 
haar moeder. Ja, haar moeder is er omdat het weekend is. Wist 
niet dat dat zo ging. Ze is ontzettend gehecht aan haar moeder, 
dat is niet te missen. 
Nou ja, beter dan een 
moeder die helemaal 

uit beeld is. Als haar moeder dichtbij haar blijft wil ze 
de rolstoel wel proberen en is zo te zien ook wel blij, 
vooral als ze zachtjes heen en weer gereden wordt 
door haar moeder die vlak achter haar zit.  
Missie geslaagd voor nu. 

Ibu Sarungallo wil me meenemen naar een Torajaanse bezienswaardigheid. Dit blijken later de 
“hangende graven” te zijn. Dat het grootste deel van de graven van de rotswand naar beneden 
gekletterd is maakt blijkbaar niet uit. De deels vergane houten kisten liggen vol menselijke 
botten en overal staan schedels binnen handbereik. Gelukkig eindigt de route omhoog 
betrekkelijk snel bij een grot met jawel,.. nog meer botten. We lopen terug langs de 
nieuwgebouwde Torajaanse graven en talloze souvenir winkels. Opvallend veel “witte” mensen 
met een of meer gigantische camera’s. Waarschijnlijk hadden ze niet verwacht dat het meeste 
voor hun neus op de grond zou liggen en niet ver weg hoog tegen de rotswand. Ik verzin maar 
wat. Geen gezicht al die korte broeken en hemdjes…  
Ik krijg, na het enorme pak met koffiebonen ook 2 T-shirts uit een van de winkeltjes . Hele lief 
bedoeld maar zoiets ga je toch niet dragen als je thuis bent. Had eigenlijk een sarong uit 
moeten zoeken, maar bedacht dat te laat. 
’s Avonds merk ik pas hoe moe ik ben van de twee weken huisbezoeken, de voorbereiding van 
de presentatie en de onopgemerkte spanning van de uitvoering op zaterdag. 
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zondag 17 september 
rustdag 

Er hoeft nu even niets meer lijkt het. Ik ga zoals beloofd naar de Kerk van Ibu Rumissing 
in Sangalla. Ik zit daar op een kerkbankje te wachten tot het begint en vind het al heel 

erg moeilijk. Wellicht ook door de sfeer, gezang en zo meer 
stromen de tranen over m’n wangen. Dat wordt niet beter als 
Ibu Rumissing naast me komt zitten. Ze zoekt in haar tasje en 
geeft me een zakdoekje. Het houdt niet op. Ze kijkt naar de 
grond. Ik laat het maar gaan. Gepast of niet, het is wat het is. 
Naderend afscheid, de ziekte, de dood. Is er een weerzien en 
zo ja, wanneer, hoe? 

Na de dienst moet zij nog van alles en dat is wel lekker. Zit 
een lange tijd alleen buiten en dat geeft rust.  

We lopen samen naar haar huis en lunchen daar. Dan wordt 
ze gebeld door Pak Tandu dat ze om 1500 uur op het 
kantoor moet zijn voor een belangrijke afspraak (met pak 

Tim!). Ze vindt dat ze moet gaan. Ik protesteer 
maar dat helpt niet. Pak Tandu weet dat ze 
oververmoeid is maar stoort zich daar niet aan en 
zij is te zeer plichtsgetrouw om nee te durven 
zeggen. Ik grom en grom, maar het helpt niet. 
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We gaan eerst nog langs bij een vriendin, Ibu 
Budi, die voor borstkanker behandeld is met een 
operatie en chemo. Die chemo was zo heftig dat 
de vaten in haar arm totaal gescleroseerd 
(verhard) zijn en bij de 2e sessie verloor ze al 
haar haar….. 

Het is een emotioneel samen zijn. Niet 
verwonderlijk. Ze delen hun verhalen, hun 

angsten. Ik mag ze samen op de foto zitten en besef dat het er volgend jaar heel anders 
uit kan zien. 

 

Als ik met Ibu Rumissing (te laat) op de 
meeting kom wil pak Tandu even gauw 
bijgepraat worden door mij, maar dan 
stapt Pak Tim al binnen en stopt de 

belangstelling al weer. De secretaris van de RBM vraagt of ik net als afgelopen vrijdag 
nog even aan haar arm wil zwengelen omdat ze daar pijn heeft.  

Ibu Sarungallo komt vertellen dat de moeder van RIbka vandaag om 12 uur is 
overleden. We zijn er stil van. Het hield en houdt vel mensen bezig. Hoe verder met 
Ribka?  

Dan begint de meeting en vertrek ik naar Stephanie. Had beloofd naar zoon Max z’n pijn 
op z’n ribben te kijken. Hij is lang terug 2 keer gevallen en heeft daar nog steeds pijn. 
Meike laat trots haar zelfgemaakte Majoretten-stok zien en zwaait er driftig oefenend 
mee rond. Laatste consult die dag is een pijn-in-het-been-klacht van Stephanie, waar ik 
wel iets mee kan. Omdat het heel heel erg pijnlijk is betwijfel ik ik of ze nog wel blij is 
dat ze het gevraagd heeft. Maar na afloop is haar heup soepeler en heeft ze geen 
napijn. Een enkele oefening en klaar! Nou nog even de “day after” afwachten, al valt dat 
eigenlijk altijd wel mee. 

verder voor vandaag en vanavond niets… 
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maandag 18 september 
afscheid van Toraja 

Ik geniet nog van een laatste les bij Stephanie en dan is het gek om afscheid te nemen. 
Iedere ochtend vrolijk hier aan komen waaien en les krijgen. Het delen van alledaagse 
en ook diepere zaken. Voelt dan zo goed en vertrouwd. Omdat ik de gitaarzaak niet 
meer kan vinden maak ik nog een rondje op de fiets, en breng die dan weer terug.  

Als ik ’s middags nog even met Ibu Rumissing langs ga om ze kennis te laten maken, is 
dat de derde ronde afscheid nemen. Maakt het een stuk makkelijker.  

Afscheid nemen van Ibu Rumissing was veel lastiger. Bij de lunch verslik ik me nog even 
in m’n tranen maar daarna zijn ze even op geloof ik. Voor afscheid hebben we geen 
vorm. Geen kus of een omhelzing zoals bij ons. Lijkt of daar een beetje afstand bij hoort. 
Als ze dan ineens in de “public car” stapt is het afscheid er. Ik besluit om niet mee te 
rijden naar Poppies maar om te gaan lopen. Kans dat ze mee komt met Yanti en Sylma 
naar de Panti Social in Makassar, maar dat weet ze nog niet. Zij zou dan voor zichzelf 
naar het Wahidin gaan voor onderzoek. 
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dinsdag 19 september 
Benteng Somba Opu 

Als de bus al om 4 uur bij het vliegveld is, dan is het wel heel snel gegaan. Heb zelfs wat 
geslapen. Alleen precies in een plaspauze….. Met wazige lenzen, zag echt geen barst, 
de wc bezocht. Gelukkig toch ook de bus weer gevonden en om ongeveer 5.00 stond ik 
bij het kantoor van Putra Jaya in Makassar. Met Grab Car om 5.20 in Benteng Somba 
Opu. Pikkedonker maar ik kende de weg van vorig jaar natuurlijk nog en vond het 
huisje. De deur was niet op slot en terwijl het begon te schemeren nog even 2 uurtjes 
geslapen! 

Kerstin gedag zeggen (Horst is ziek en ligt 
nog op bed) en een motor regelen bij Pak 
Anton, ook hier in Benteng. Ik loop er in 20 minuten heen en hij snapt echt niet dat ik 
ben komen lopen. Grappig he. Hij is heel precies met contract enzo en laat ook zien 
waar ik de banden op kan pompen (zijn die 
lek dan…??). Maar wel heel vriendelijk. Tot 
zondagmiddag heb ik eigen vervoer en dat 
is wel heel fijn al blijkt “Grab-car” ook prima 
te werken vanaf hier. Prettig voor de 
terugreis later. 

Ibu Evi wil persé lunchen en dat wordt bij 
de chinees geloof ik. gelukkig niet zo veel 
en zwaar als vorige keer en behalve dat ze 
voor bier wil zorgen voor me, blijven 
verdere cadeautjes achterwege. Ze wil de 
nieuwbouw van een panti Asuhan, onder 
meer door Peter Stok geïnitieerd, ondersteunen maar wil onze Stichting daar dan ook 
een plaats geven. Ik kan dat niet overzien en luister geduldig en wacht af. Kan hier zelf 
toch niets beslissen. 
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Na de lunch zoek ik Donny en Marett even op 
om gedag te zeggen en vertrek naar m’n 
huisje. Avondeten hoeft even niet. Een biertje 
wel natuurlijk! 

Ibu Rumissing heeft al gezegd dat ze 
woensdag meekomt met Yanti en Sylma en 
weet nog niet of ze naar het ziekenhuis zal 
gaan. Mag wel van haar zus maar niet van 
haar broer. Zucht.  

thuis… slapen… morgen volle dag o de Panti Social en misschien ziekenhuis… 
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woensdag 20 september 
Panti Social: ook succesjes!! 

Het Grab-car systeem werkt toch ook prima vanuit het afgelegen Benteng Sombu Opu. 
Ik doe bij de oproep er dan wel een berichtje bij “ di ujung jembatan belok kanan, lurus, 
lurus, di ujung jalang ada orang Belanda”. (einde van de brug rechts dan alsmaar 
rechtdoor tot einde van de weg, daar staat een Nederlander”) De Beteng ligt over het 
water maar alle attracties (museum enzo) zijn aan linker kant van de brug. Aangezien de 
grab-car-drivers met google maps werken op hun telefoon willen ze alsmaar linksaf en 
daar woon ik niet. 

Ik ben al voor 9 uur op de Panti Social. Ik krijg 
een berichtje dat ze onderweg zijn…..ze waren 
eerst nog even langs familie gegaan, dus 
kwamen ze tegen 10 uur. Kan er iets van vinden 
maar dat helpt niet. De hele delegatie stapt 
binnen: Ibu Rumissing, Ibu Herlina, Yanti, Sylma 
met een jonger zus van haar oma. 

Een werkplaats vol. Eerst worden de prothesen 
van Yanti onder handen genomen. De man die 
het aanpakt is een ontzettend aardige man, maar ook groot en sterk en heeft 
bijpassende stevige handen, die hij ook zo gebruikt. Als Yanti proef-loopt met de 
bijgewerkte prothesen snapt hij niet goed dat het echt heel moeilijk is om op twee van 
die stelten te moeten staan. Na wat smeken van haar en  een discussie met mij via Ibu 
Rumissing, wil hij dan toch de rubberen voeten “stijver maken”. Ze zijn op het RC juist zo 
trots op deze rubberen voeten. Voorheen 
waren ze helemaal van hout. 

Als ik naar de okselkruk vraag is die er niet. 
Niet? Die was besteld, 2 weken geleden. 
Vergeten. Ibu Murni krijgt de schuld.  

We moeten er zelf een gaan kopen in een 
winkel een flink eind verder op. Ik geloof dat 
mijn blik, heel duidelijk internationaal 
verstaanbaar op “niet dus” stond. Gevolg is dat 
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zonder enige discussie een jongen van het 
RC op pad wordt gestuurd om er een te 
gaan halen. Hij komt terug met een stel 
krukken (worden niet per stuk verkocht) en 
voor ongeveer 15 euro zijn we twee 
okselkrukken maat S rijker. Dan nog is het 
een hele grote klus  voor Yanti om te lopen. 
Maar ze zet door, werkt hard en durft vooral. 
We oefenen in de werkplaats tot ze echt 
moet rusten. Zweet op haar hele lijf. Vorig 

jaar had die training er al moeten zijn want 
een dagje oefenen in het RC is niet 
genoeg, zeker niet omdat ze in het RC 
echt niet weten hoe je dat op moet 
bouwen. Is ook uitzonderlijk natuurlijk, 
twee onderbeen-prothesen tegelijk. En 
eh, ja dus die ontbrekende fysiotherapeut 
in Toraja, dat komt dan weer even voorbij. 
De sponsor van haar prothesen van vorig 
jaar heeft zich al gemeld voor een tweede 
ronde ondersteuning. Top is dat!!! 

Terwijl Yanti uit mag rusten wordt het tijd voor Sylma met haar klompvoetje. Dezelfde 
grote man met grote hand duwt haar voetje hardhandig maar de goede stand en zegt 
dat de achillespees te kort is en eerst geopereerd moet worden. Mooi niet denk ik en 
opnieuw gaan we in discussie. Hij zegt dat ze met 
10 jaar te oud is voor herstel en ik zeg jong 
genoeg omdat ze nog voor de pubertijd zit en 
nog heel hard kan en moet gaan oefenen. Het lukt 
om te krijgen wat wij bedacht hebben: een 
achterspalk. Dan komt de prijslijst voorbij: 2,5 
miljoen (200 euro). Zo zo, ik kijk zo bedenkelijk 
mogelijk en gelukkig is iedereen van de delegatie 
geschrokken. Ze kijken me vragend aan… Ik vind 
het te duur zeg ik stoer (want het kan me eigenlijk niets schelen, maar ik vind dat ze echt 
wel prijzig zijn  hier). Na een ietwat geforceerde pauze kijk ik naar de chef van de 
werkplaats en die zegt dan: 2 miljoen. Deal!! Alle andere materialen (zolen voor de 
schoenen van Winni, de kruiplappen voor Restu en de aanpassingen van de prothese 
van Yanti zijn daarbij inbegrepen en dus eigenlijk gratis. Ik ben tevreden! 

Sylma haar been wordt gegipst om daar vervolgens een kopie van haar been mee te 
maken.  
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In de tussentijd is een oude bekende van ons binnen gelopen, Asnitha. Nu sinds twee 
jaar met onderbeenprothese. Heeft haar studie in Makele afgerond en werkt nu in 
Makassar. Ze ziet er geweldig goed uit en 
loopt perfect. Niets aan op te merken! 
Iedereen complimenteert haar en ze straalt. 
Zij was er vorig jaar bij toen Yanti haar 
protheses kreeg. Met het gipsen is het voor 
vandaag klaar. Het is al tegen 13.30 uur.  

Ik kijk naar Ibu Rumissing die eigenlijk 
meegekomen is voor onderzoek in het 
Wahidin Ziekenhuis. De poliklinieken 
werken alleen ’s ochtends. Zinloos om daar 
heen te gaan vooral omdat het ongeveer 
een uur rijden is. Te laat dus. Toeval? Ik ken haar twijfels natuurlijk al langer en ze vertelt 
dat haar broer voor haar naar vertrek nog gewaarschuwd had dat ze niet naar een 
ziekenhuis mocht gaan. Blijf het een lastig iets vinden. Die zeggenschap, die macht en 
aan de andere kant de gehoorzaamheid aan die cultuur.   

Iedereen vertrekt naar de familie van Ibu Herlina en Ibu Rumissing en ik gaan ergens 
lunchen. Ik besluit bij Marett en Donny neer te strijken: is weer eens anders dan 
Indonesisch. Gezond, vegetarisch en biologisch. Hoewel ze zegt dat ze het lekker vindt, 
krijgt ze het eten nauwelijks weg, niet meer dan een beetje. Te moe. De busreis 
afgelopen nacht was vreselijk geweest. De bus was ontzettend vies en de chauffeur had 
vreselijk gereden. Voeg daar dan de slechte wegen aan toe, dan heb je het plaatje 
compleet. Uitgeput dus. Ik stel voor dat ze gaat rusten en stel voor dat we bij mij “thuis” 
even bij gaan komen. Er is weinig voor nodig voor haar om in slaap te vallen. 

In de tussentijd verdwijn ik naar Ibu Evi die al de hele dag berichten stuurt dat ze met 
mij en Pak Willem, eigenaar van Cipta Pahlawan, ook een weeshuis, wil overleggen. 
Onder meer op initiatief van Peter Stok wordt er een hele grote nieuwe panti gebouwd.  
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Het kost nogal wat om grond te kopen en de vergunning krijgen om daar op te mogen 
bouwen is waanzinnig duur. Ibu Evi heeft daar een sponsor voor. Ibu Evi wil daar ook 
fysiotherapie, een eenvoudige orthopedische werkplaats en gelegenheid voor verblijf 
voor vrijwilligers van o.m. Somoi Makassar. Ze brengt het als absolute voorwaarde voor 
sponsoring. Zo te zien is Pak Willem, die overigens Indonesisch is en geen Engels 
spreekt of verstaat, nogal onzeker over de plannen. Heb het vermoeden dat hij het 
anders wil maar dat niet durft te zeggen tegen haar. Ik heb het makkelijk want ik kan hier 
toch niets beslissen en alleen toezeggen dat ik mee wil denken en het in “mijn 
organisatie” zal bespreken. 

Ibu Evi wil dat ik haar sponsor ook nog ontmoet deze week. Hoezo druk uitoefenen? 

Tegen de klok van zessen rijd ik terug naar Benteng Somba Opu. Met enige moeite krijg 
ik Ibu Rumissing wakker. Met moeite en tegenzin krabbelt ze overeind en belt de broer 
van Ibu Herlina om haar op te halen. Omdat we hier wat onvindbaar zijn rijden we op de 
motor naar een winkelcentrum richting de stad. Daar wachten we bijna een uur op de 
broer. Door het lange staan en zitten gaat haar rug pijn doen. Kan niet veel meer voor 
haar doen dan haar een beetje te laten leunen nu. Pa de volgende dag ga ik snappen 
waarom we zolang moesten wachten: het is echt een ontzettend eind weg waar zij 
logeren! 
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donderdag 21 september 
maar één huisbezoek en die mislukte… 

Ik heb met Dorce van de Panti afgesproken om tussen10 en 11 uur bij haar langs te 
komen op de Panti om daarna naar Ryand te gaan. Die wacht al dagen op een bezoek 
van mij mailt Anette me deze zelfde ochtend nog. Ibu Rumissing is echter onbereikbaar 
en omdat we samen naar Ryand zouden gaan blijf ik bellen en whatsapp-berichten 
sturen. Ik zie dat m’n beltegoed weer bijna op is en ga om 7 uur op pad naar beltegoed. 
Dat valt echt niet mee zo vroeg, Op de lange weg, de JL Cendrewashi vind ik een 
winkeltje. Hij verkoopt pulsa en als hij die geïnstalleerd heeft werkt het nog niet. Dan 
snap ik de fout: ik heb alsmaar pulsa voor internet aangevuld en heb daar heel heel van 
nu, maar geen bel-tegoed. Dat is een ander potje zeg maar. Dus ruimte zat deze dagen 
op internet en dus ook voor Whatsapp, maar niet om te bellen. 

Maar nog steeds geen Ibu en geen adres waar ze zit. Ook Ibu Herlina helpt me niet want 
ze begrijpt me niet, geeft een verkeerde straatnaam door die ik vervolgens gelukkig niet 
kan vinden op de kaart anders was ik daar heen gereden. Dan heb ik eindelijk 
verbinding. Ja sorry, telefoon zat aan de lader. Grom grom. Of ik haar kom halen. Mijn 
alternatief: kom maar hierheen krijgt geen meerderheid van stemmen. Dus met grab-car 
een klein uur rijden naar bijna het vliegveld in het Noorden. Via de tolweg, dat scheelt 
tijd. En dan het drama van wel een straat en geen huisnummer. Sorry, weten we niet. 
Grom-grom. 20 Minuten later hebben we haar gevonden. Dan terug en deze driver kiest 
níet voor de tolweg maar voor de heel erg drukke andere wegen. Tegen 1300 uur zijn 
we bij de Panti. Dan vertelt Dorce dat ze om 3 uur weer terug moet zijn in de Panti voor 
een feest met de kinderen…..morgen heeft ze meer tijd. Zucht. 

Als we dan kiezen voor een rustpauze na de lunch, ga ik ook maar even liggen en slaap 
zelfs even. Om 20.00 uur is de bus naar Toraja, Putra Jaya. Ik betaal haar ticket om haar 
even wat meer comfort te bieden dan op de heenreis. Omdat het Jl Veterani Utara 
(Noord) is en niet Selatan (Zuid), zoals ik had opgegeven missen we bijna de bus. 
Achteraf had ze er al om 19.30 uur moeten zijn. Maar het lukt, 10 minuten voor tijd.  

Hoewel dit afscheid definitiever is dan de voorgaande keer in Toraja ben ik er wel rustig 
onder. We hebben gedaan wat we konden, gedeeld wat we wilden en konden en gaan  
verder. Vanaf nu volg ik haar weer op afstand. Ze heeft beloofd open te zullen zijn over 
hoe het verder gaat en daar vertrouw ik op. 
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vrijdag 22 september 
bijna laatste klussen 

Het is nog heel vroeg als ik naar de SLB (school voor buitengewoon onderwijs) rij. Ik had 
woensdag al een poging gedaan maar toen was de weg geblokkeerd vanwege een 
(straat)feest. Te weinig tijd toen om om te rijden omdat ik op tijd in het RC wilde zijn 
(waar ik vervolgens ruim een uur over had). Pak Nur de fysiotherapeut is er en hij is 

opgewekt en spraakzaam. Anders dan ik 
hem van vorig jaar ken. Toen vond ik hem 
stuurs, weinig communicatief en vooral 
heel druk met andere zaken dan 
fysiotherapie. Er zij twee studenten 
fysiotherapie in de oefenzaal en dat is heel 
erg goed! Iedere maand een ander 
tweetal. Dat is al weer heel veel meer dan 
vorig jaar. Ik moet meteen mee naar 3 
nieuwe kinderen. Kan er nog niet veel van 
zeggen maar het zijn heftige probleemkinderen waarvan er twee zonder meer ernstig 
autistisch gedrag vertonen op het eerste gezicht.  
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Ik wil op tijd naar het RC om het verder aanmeten van de achterspalk van Sylma te zien 
en beloof morgen terug te komen. 

Als ik met de motor aankom op het RC lopen Ibu Herlina, Sylma en haar tante net het 
terrein op. Dat komt mooi uit.  

De achterspalk wordt pasend gemaakt en 
keurig afgewerkt met zacht materiaal aan 
de binnenkant, klittenband-sluitingen en 
een zooltje er onder… om te lopen. Ze 
moet oefenen met lopen. Eh, dit is 
bedoeld als nacht-spalk, niet om te 
lopen: nachtspalk!  

Iedereen in verwarring en het loopt voor geen meter zo’n stijf 
plastic been natuurlijk, dat ook nog eens langer is geworden 
door de dikke onderkant. Ik zal het later aan Ibu Rumissing 
uitleggen anders gaat het niet goed. Wel oefen ik nog met 
haar met lopen. Met kleine pasjes loopt ze met enige nou ja, 
best wel veel, inspanning goed. Alleen schiet dat qua tempo 
niet op, maar het is dus te trainen. Haar prachtige katoenen 
schoentjes met bloemetjes-motief moeten dan tijdelijk 
geruild worden voor iets stevigers. Maar rustig aan. Ze wordt 
al gepest op school dus nu niet met rare schoenen aan 
komen zetten. 

De volgende stop is de Panti Asuhan om Dorce op te halen. We rijden samen op de 
motor naar Ryand. Die straalt als we binnen komen. Vraag is wat we gaan doen? Hij wil 
zelfstandig in z’n rolstoel kunnen komen. OK, Gaan we dat doen! 

Met veel moeite kan hij geleund tegen de muur 
zitten. Vrij van de muur lukt ook nog. 

We beginnen met vanuit de stoel naar de matras 
gaan. Met wat kussens tussen de voorwielen 
hebben we een veilige landingsplaats. Niet dat 
het gemakkelijk gaat maar het lukt met enig hulp 
wel. Nu wordt de noodzaak van trainen duidelijk. 
Ik laat hem de foto’s zien van Arnold (jongen met 
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de dwarslaesie in Toraja), hoe sterk hij is geworden door heel hard te trainen. Ik wil dat 
hij snapt dat hij alles op armkracht moet gaan leren doen. Dus twee kilo omhoog duwen 
is te weinig. Hij moet z’n vriendinnetje omhoog kunnen duwen. Hij mist nu nog de 
armkracht maar met hulp komt hij in de stoel. Totaal uitgeput stort hij op z’n matras, 
maar lacht wel. Ik leer hem opdrukken en oefenen met wegduwen als iemand op hem 

leunt. Voor Kerst dit jaar moet het lukken! 

Denk dat hij dit niet verwacht had, maar dit moet hij echt gaan leren anders kan hij 
nergens komen.  

(Net nu ik dit zit te schrijven, het is zaterdagavond, stuurt Dorce een berichtje van broer 
Ricki dat ze geld nodig hebben voor het vervangen van de katheter. Lekker handig en eh, 
er is toch een ziekenhuiskaart? Waar is de verpleegkundige die Peter regelde dan? 
Lekker moment, ik ga morgen weg en ga er niet meer langs, haal ik niet meer.) 
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Dan vraagt Dorce of ik oma Lies wil ontmoeten in een andere Panti. Ach zo schattig, oma 
Lies is 84, geboren op Java,  is van een Duitse vader en Indische moeder. Hier op 
Sulawesi terecht gekomen in een panti dat deels weeshuis en deels bejaarden-huis is. 
Veel ouderen dus en ze is niet de enige die Nederlands spreekt. Ach gossie. 
Nederlands-Indie komt even voorbij. Oma Lies ratelt maar door en wil me graag in haar 
kamertje houden om te praten. Nederlands , Indonesisch, Engels. Het gaat haar allemaal 
nog goed af. Na de fotosessie rijden we terug naar de Panti en is deze dag weer klaar. Ik 
neem onderweg eten mee uit een van de stalletjes langs de weg en doe symbolisch 
een schietgebedje voor m’n darmen. 
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zaterdag 23 september 
echt de laatste loodjes? 

Nou niet echt de laatste loodjes. Morgen nog een gesprek met Pak Willem en de 
sponsor van Ibu Evi. Zou vanavond om 20.00 uur moeten maar ik heb geen zin zo laat. 
Nu wordt het morgen om 12.30 in een Shopping Mall. Niet handig maar nu ik bedacht 
heb dat ik meteen m’n koffer meesleur maakt het niet meer uit. Huisje is betaald en 
misschien is even douchen nog fijn, maar kan het ook laten. Morgen nog meer regen en 
35-37 graden. Oeps. Motor wegbrengen, terug lopen en dan begint de terugreis in 
etappes. Na het overleg even bijkomen bij Marett en Donny. Dan taxi, vliegveld, lange 
reis terug. 

SLB 

Pak Nur was er niet, of beter kwam na tien uur. Lijkt weer wat meer op vorig jaar. Ik heb 
wat mee-geoefend en werd door Nur uitgenodigd om mee naar z’n huis te gaan.  

Toen begon de regen. Of ik meeging naar een lunch i.v.m. de geboorte van een kindje. 
Dan eten ze speciaal daarvoor geitenvlees. 

Heel grappig, je komt aan, begroet de jonge ouders, schept je bord op en gaat zitten 
eten. En als het op is ga je weer naar huis. Wel heel efficiënt en het was super lekker. 
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Na de lunch is het gelukkig droog en kan ik ongeschonden naar Achmad. Eerst maar 
eens kijken wat de wensen zijn. Het duurt even voor hij snapt wie ik ben. Z’n moeder 
heeft het alsmaar over Anette en wanneer die weer komt. Ja, geen idee dus. De 
shampoo moet van Johnsons & Johnsons zijn, de bodymilk van geit en zo gaat het even 
door. Ik koop luierbroekjes, shampoo, zeep, bodymilk, Minyak Gosok (huisolie), anti-
insecten-spuitbus, en een etuitje voor school met potloden, een punten slijper, twee 
schriftjes en kleurstiften voor school. De moeder kwam namelijk al met z’n rugzakje 
aanzetten en liet de oude schriftjes zien. Alsof ze echt helemaal niets zelf kunnen 
kopen… 

Als ik met de hele vracht terug kom is Achmad natuurlijk helemaal blij en pakt uit en 
weer in en lacht de hele tijd. Dan komt moeder een paar hele mooie schoenen van hem 
brengen, maar ja zijn wel 3 jaar oud en kijk bij de hakjes al wat versleten. Ik kijk erna en 
reageer niet. “Mooie schoenen” zeg ik even later en laat het daarbij. Ik vertel dat hij een 
nieuw school-uniform krijgt. Nou dat was nou juist niet nodig want de huidige is nog 
goed. Ik vertel dat hij nu blauwe schoolkleding krijgt maar ik geloof niet dat ze me 
begrijpt. De SLB maakt tegenwoordig de uniformen voor de kinderen zelf. Heel slim. 
Voor Achmad hebben ze speciaal een XS-je gemaakt. Ik probeer nog via Whatsapp te 
bellen met Anette, moet toch lukken het is 8.30 uur zaterdagmorgen in NL. Maar geen 
gehoor. Was natuurlijk leuk geweest voor hem! 

Noch voor de volgende plensbuien ben ik terug op honk en op een korte pauze na 
regent het tot diep in de nacht. Laatste avond hier. Is prima. Werk zit er op voor nu! 
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zondag 23 september 
dag van verstrek! 

Hoewel ik voor mij doen laat naar bed ging, na 11 uur, en ik daarna er weer uit ging om 
het manke hondje binnen te laten slapen. Hij hoort bij andere buren maar is erg graag 
hier. Met moeite zet ik hem buiten als ik weg ga of ga slapen.Maar dit slechte weer is 
niets voor zo’n hondje. Met het risico dat hij ergens gaat plassen of poepen, laat ik hem 
binnen op een dekentje slapen. Hij is daar wel blij mee en als ik ’s ochtends het 
laddertje af klauter helemaal natuurlijk. Alles is goed gegaan. 

Ik was om 5.30 wakker, zo het begin van het licht worden. Heb heerlijk alle tijd om op te 
ruimen en in te pakken. Ik heb van Dorce niets terug gehoord over Ryand, dus ga ik 

maar even langs de Panti Asuhan. Ze had alle 
berichtjes en telefoontje gemist. Dat was al wel 
duidelijk , maar gelukkig was ze er om het even te 
bespreken. We bedenken samen dat de 400.000 
rps die hij zegt nodig te hebben, wel heel veel 
geld is voor het laten vervangen van de katheter 

door een verpleegkundige. Staat 
me bij dat die per bezoek 15.000 
kreeg toentertijd. Hij zegt dat hij 
door de oefeningen van en met mij 
last heeft gekregen van z’n 
katheter. Dus min of meer mijn 
schuld? Ik word er gaande ons 
gesprekje steeds bozer om. Ik wil 
best wat geld achterlaten voor een 
bezoek van de verpleegkundige, zeg 
50.000, kan ze 3 keer komen. Dorce wil daar geen verantwoordelijkheid in nemen en 
dat snap ik heel goed. Geen optie om haar geld te geven en er langs gaan haal ik niet 
en heb ik ook geen zin in eigenlijk. Begin het zelfs irritant zielig gedrag te vinden. Heeft 
al een ziekenhuiskaart gehad voor gratis zorg (moet de nota nog krijgen van hem) voor 
een heel jaar. Als het een manier is om geld te vangen (zo voelt en klinkt het) dan vind ik 
het heel erg fout. Als het een manier is om niet te hoeven trainen dan vind ik het 
helemaal prima! Dan moet hij gewoon blijven liggen en niks doen. 
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Zo klaar. Ik terug naar huis want het schietgebedje heeft niet goed geholpen gisteren. 
Dan de motor terug brengen en vandaar terug lopen. Het is heel erg warm… 35-37 
graden. Heerlijk om thuis te douchen en schonen kleren aan te doen. Heb tijd om nog 
te schrijven en op tijd de grab-car te bestellen. 

Als ik om 12 uur aan de weg sta is het hondje meegelopen, ach hoe sneu! Moet hem 
wegsturen straks. De driver kan me niet vinden en ik sta ruim 20 minuten te wachten. Ik 
kom niet meer op tijd maar dat hoeft niet want Pak Efert belt dat hij onderweg is als ik 
net in de auto zit. En het hondje kijkt de auto na… getsie wat is afscheid soms stom. Met 
Kerstin was dat geen punt. Nadat ze een voor mij te hoge prijs had gevraagd om later 
ook nog veel kritiek te uiten op onze Stichting (omdat we haar niet betaald hadden voor 
hulp voor Ryand), blijft er alleen een soort vriendelijk zakelijke relatie over. Ik huur en ik 
vertrek weer. Bed & breakfast zonder breakfast. Heerlijke plek dat blijft zonder meer een 
feit! 

Ik wacht enige tijd in de shopping 
Mall op Pak Efert. Vreselijk gebouw. 
Ken het nog van 2 jaar terug toen ik 
er met Anette koffie heb gedronken. 

Het overleg voegt niet veel toe, maar we 
hebben elkaar ontmoet en Pastor Efert is 
overtuigd van de mogelijkheid van 

goede samenwerking en toont respect voor het werk van onze Stichting. Ik ga thuis 
verder praten natuurlijk over wat wij daar in willen en kunnen. 
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Om 14.00 uur neem ik afscheid van Pak Efert en Pak Willem en zoek een crab-car, die er 
super snel is. Zit bij Marett en Donny nog wat te schrijven. Lekker dicht bij de wc. :-) 

Inmiddels vliegveld, 17.15 uur. Het 
wachten kan beginnen! 

17.55 naar de gate en als het goed 
is om 18.55 naar Singapore (2.45 
uur vliegen). Dan rond een uur of 
twaalf naar Amsterdam, 12-13 uur 
vliegen. 

Als alles volgens schema loopt dan 
ben ik om maandagmorgen om 7 
uur op Schiphol! 
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dinsdag 27 september 
epiloog 

de schaduw van de dood 

Vanmorgen kreeg ik een berichtje van Kerstin dat het kreupele hondje, m’n maatje in 
het huisje daar verdwenen is. Waarschijnlijk verkocht door de buren om er hondenvoer 
van te maken. Ze schreef : “I think you gave the poor little dog the last wonderful nights 
and days of his life. He seems to be gone now, which usually means the neighbours 
needed money and sold him for dog food.” 

Indonesië, leven daar, cultuur daar. Daar geef je niet om een hond en huil je niet om 
ziekte en om de dood lijkt het. Ibu Rumissing mailt me net dat Mulia, het meisje van 3 
met waarschijnlijk een doorgemaakte hersenvliesontsteking, dat we bezochten 
afgelopen weken, vandaag is overleden. Komende zaterdag zou ze 4 worden. 

Er is en film, “children of a lesser God”. Heb de film niet gezien maar moest de laatste 
tijd vaak aan de titel denken.  

Terug uit Indonesië, nog wat onwennig in het herfstachtige Nederland (best koud hier!) . 
Nog wat moe van reis en omschakelen, kijk ik terug op 4 weken werken in Sulawesi.  
Ik ben heel erg tevreden over wat ik heb kunnen doen in Toraja en in Makassar. In Toraja 
vooral door de 26 huisbezoeken met Ibu Rumissing samen en de andere Ibu’s die er 
dan bij waren. De training tot slot op de laatste zaterdag. Ja heel tevreden. Ook over wat 
ik in Makassar heb gedaan: het was betrekkelijk kort maar wel gericht op constructief 
werken aan een vaste plek voor therapie. Dat is nog lang niet rond maar er is een 
concreet doel: een werkplek in het nieuw te bouwen weeshuis. In Toraja zou hetzelfde 
kunnen gebeuren in het Elim Ziekenhuis. Ook dat moet nog ontwikkeld worden, maar 
het begin is gemaakt.  Tevreden dus over zowel de concrete zorg als over beleidsmatig 
werk.  

En dan is er het zwarte randje, of zwarte rand van het werk. Natuurlijk ben ik blij met een 
Alfa die is gaan staan, een Septian (het mongooltje) dat nu gerichter kan oefenen en 
een Restu die ik kniebeschermers ga toesturen zodat hij de trap op kan blijven 
klauteren. Yanti die nu met okselkruk echt met haar protheses loopt en inmiddels 
gestart is met haar beroepsopleiding op de Panti Social in Makassar ondanks de 
boosheid van haar grootvader. Arnold (de jongen met de dwarslaesie) die aangemeld 
wordt voor de Panti Social voor een beroepsopleiding. Komende week gaat hij er met 
Ibu Rumissing heen. Allemaal top! Sylma die gaat oefenen met lopen (en vooral niet 
met de nachtspalk) in de hoop dat het haar echt gaat lukken met behulp van de Ibu’s 
om goed te lopen. En dat ze dan ook niet meer gepest wordt op school omdat ze zo 
raar loopt. 
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Al die kinderen die ik in m’n handen mocht houden, mee mocht zoeken naar kansen, 
uitdagingen naar meer en beter of soms niet, maar dat dat dan ook goed en goed 
genoeg is. Soms ook de frustratie dat er niet kan wat nodig is. De armoedige 
huisvesting van de drie zusters en hun moeder, de grootmoeders van de door de 
ouders verlaten kinderen die het niet meer aankunnen. Een jongen als  Restu die slim 
genoeg is voor school maar daar nooit kan komen… 
Children of a lesser God. Ik heb er last van, kan het moeilijk naast me neer leggen maar 
misschien is dat ook goed. Het maakt ook dat ik zorg heb en voel en daarom wil gaan 
en en er wil zijn voor al deze bijna kansloze kinderen. 

Er moet zoveel, zoveel meer. Waar komen al die genetische afwijkingen vandaar? 
Waarom gaat het zo vaak mis bij de geboorte? Waarom komt meningitis zo vaak voor? 
En vooral: hoe is dat te voorkomen. 

Dit jaar waren er ook veel meer heftige beelden. De kinderen met de waterhoofdjes en 
de operaties die daarop volgden of de dood of allebei. De kinderen met een open 
verhemelte en dan vooral ook extreem afwijkend. Ziekenhuizen waar je liever niet wilt 
liggen en niet behandeld wilt worden, maar beter is er niet of is er wel maar 
onbetaalbaar.  

Door m’n reis heen speelt natuurlijk ook de ernstige ziekte van Ibu Rumissing. Trouw 
maatje voor het derde jaar in Toraja. Zo toegewijd en zo kundig en met zo’n groot hart 
voor de kinderen. Nu 16 dagen met haar samengewerkt en ook beetje bij beetje in 
gesprek gegaan over haar ziekte. Haar oudste broer die verbiedt dat ze naar een 
ziekenhuis gaat, en dan weer haar trouw aan dat gezag, terwijl ze wel naar een 
ziekenhuis wil voor onderzoek en zo mogelijk behandeling. Als ze nog veel langer 
wacht heeft het waarschijnlijk ook gen zin meer. De cultuur van daar. Het doet zeer, veel 
zeer. Ik zag haar opleven in ons contact, de steun die ze daar in vond, maar zie ook haar 
gemis en eenzaamheid nu ze het daar weer zelf moet redden. Net als de kinderen daar. 
Ik kan het leven daar slechts een stukje beter maken, een heel klein stukje maar en soms 
ook maar voor heel even. Dan is het weer weg als ik weg ben en bovenal is er de dood 
die een schaduw werpt over het leven daar. Meer dan ik er eerder beleefd heb. 

Voor het eerst in m’n leven heb ik de kerk daar beleefd, heb ik meegezongen en 
geluisterd naar gebeden terwijl ik m’n ogen sloot. Gebeden die ik veelal niet verstond 
en niet kon begrijpen. Maar heb wel gevoeld wat het brengt om dat samen te beleven 
en het heeft me ook bewogen, geëmotioneerd. Niet dat ik geloof zoals zij dat doen 
maar ik voel wel dat het gaat over liefde en betrokkenheid op elkaar. Dat heb ik beleefd 
en dat was mooi.  

Het is herfst nu. Prachtige kleuren in m’n tuin. Een mager zonnetje schijnt op de 
druivenbladeren en de appelboom die bijna bezwijkt onder de last van de zware 
appels. Er is zeker iets goddelijks maar hoe zit het toch met die kinderen, die kinderen 
van een mindere God. Daar klopt het toch niet. Toch? 
Er is nog veel te doen. 
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