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zondag 26 augustus 
dag van vertrek 

Omdat ieder jaar met een vergelijkbaar verhaal en dito foto’s begint lijkt me een fris idee 
om dat maar over te slaan. Over het algemeen zij de verslagen best wel lang en om het 
lezen vol te kunnen houden moet ik misschien een beetje gaan beperken.   

Klein verhaaltje dan. Ik wilde twee rollators meenemen en een 
(oude) gitaar, maar dat moet allemaal op de band en dat gaat zo’n 
gitaar niet overleven. Gitaar dan maar niet maar wel die twee 
rollators. Inclusief 2 kilo kaas voor Stephany in Rantepao zat ik 
boven de 30 kilo, wat max is. Ok. Pondje eruit, dan maar zien wat 
er gebeurt bij inchecken. 

Vraagt de mevrouw aan de balie hoe zwaar de 
rollators zijn (8,5 kg) ik zeg “Oh, eh 5-6 kilo?” 
Ze mogen mee als “Odd-luggage” en worden 
niet meegewogen met de gewone bagage. 
Shit. Had nog een pondje kaas wél mee 

kunnen nemen, want m’n koffer woog 22 kilo. 

Zou je wennen aan lange reizen? Met 2x een oxazepam van 10 mg en 
wat wijn (jaja pas op met alcohol staat op het doosje en dat doe ik echt 
wel) heb ik bij elkaar drie keer een beetje kunnen slapen. Dus viel 

alles mee.  

Na 12.15 uur vliegen naar 
Singapore, 2 uur effe bijkomen op de luchthaven, 
3.30 uur later keurig geland en probleemloos door 
de douane met een koffer vol medicijnen en 
verbandmiddelen. De rollators stonden al keurig 
klaar. 
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maandag 27 augustus 
meteen aan de slag 

Ibu Evi stond me op te wachten bij de Starbucks maar m’n telefoon deed het niet. Gelukkig kwam 
ze me zoeken en met koffie in de auto (altijd haast) reden we naar het Hotel dat zij voor Lucas en 
mij geboekt heeft. Lucas was dezelfde ochtend met de nachtbus uit Toraja aankomen. Voor wie 
jute niet weten: Lucas liep een buitenland stage voor bij ons vorig jaar, zo’n 5 maanden en is nu 
hier als afgestudeerd oefentherapeut voor een half jaar als vrijwilliger. Helmaal top natuurlijk! 
In de auto begon het overleg al over de Panti die nieuw gebouwd wordt in Makassar, geïnitieerd 
door Peter Stok uit Nederland en gesteund vanuit Christelijke kringen. Vorig jaar werden wij daarbij 
betrokken door Ibu Evi omdat zij een soort van behandelcentrum wil binnen of naast de Panti. Wij 
zouden dat in kunnen vullen. Ibu Evi is sponsor van de bouw en een kennis van haar is 
hoofdsponsor. Nu blijkt Peter vanuit zijn achtergrond het centrum alleen te willen bouwen voor 
Christelijke kinderen en dat wringt omdat zij het voor alle kinderen open wil stellen, net als wij 
overigens.   
Het Hotel is zeg maar heel bescheiden, maar voldoet aan de eisen al is de wc ook douche en 
ontbreekt een wastafel. Dus als je je tanden poetst zijn je voeten ook nat en de wc staat ook niet 
droog. 
’s Nacht gingen de bovenburen douchen en het leek wel alsof er iemand in m’n badkamer stond te 
zeiken en lang ook… blijkt later dat hun afvoer een slang door het plafond omlaag is, naar mijn 
badkamervloer. Dus ja, dat verklaart het geluid wel. 
Leuk om Lucas te ontmoeten en mijn eerste doel is het opzoeken van de doodzieke Ibu 
Rumissing. Ze is na de operaties bij familie i Makassar ingetrokken oma vanwaaruit de 
chemokuren in het ziekenhuis te krijgen. Natuurlijk wil ik haar zien. Maar eerst een telefoonkaart 
en dat blijkt een heel gedoe want sinds dit jaar moet je je registreren bij Telkom. Heeft met fraude 
te maken natuurlijk maar wel lastig. Op het kantoor van Telkom is het veel te druk dus laten we het 
rusten tot de volgende ochtend. Het hotel ligt opvallend gunstig voor de plekken die we willen 
bezoeken!  

Met Grab-car (een particulier taxi systeem dat perfect werkt en vooral snel en goedkoop is) gaan 
we bij Ibu Rumissing op bezoek. Effe zoeken naar het kleine straatje waar ze nu verblijft. 

De ontmoeting is heel emotioneel, begrijpelijk. Voor het eerst zie we elkaar terug na een jaar 
waarin bij haar veel gebeurd is. Sterk vermagerd, bleek, weinig over van haar dikke zwarte 
haardos. Er is weinig terug te zien van haar sprankelende energie. We omhelzen elkaar en blijven 
een tijd staan. Hoort niet in deze cultuur maar het gebeurt en ze moet heel erg huilen. Altijd zo 
ondernemend en krachtig als ze was houd ik nu een heel breekbaar, kwetsbaar mens tegen me 
aan. Ze lijkt ook veel kleiner maar dat zal wel niet kloppen. 
We zitten, we praten en we bekijken de vreselijk wonden op haar armen. Gevolg van de 
chemokuren (of combinatie met infecties). Ik heb gaasjes met honing (dank aan het Carola uit het 
AZN) en verbind voorzichtig haar armen. In Utrecht heb ik een mutsje met sjaaltje gekocht voor 
haar bij Mutssja. Prachtige stofjes heeft ze daar. Het mutsje is veel te groot en ze moet lachten. 
Het is hier veel te warm (ze zweet zich zo al helemaal kapot) maar goed, wie weet voor later. 
Omdat ze graag iets uit mijn stad wilde heb zo’n stom Dom-torentje gekocht. En een kaart waar je 
de Dom op kunt zien staan, om te laten zien dat het echt in Utrecht staat. Is een Kathedraal en dat 
raakt wel weer aan kerk wat haar leven toch ook is. Met moeite ga ik weer, op weg naar een 
etentje met Ibu Evi. Ze kijkt me nauwelijks aan omdat ze dan weer moet huilen. Een gedeeld 
gevoel van onmacht en pijn. Ga ik haar pas terug zien eind september als ik terugreis vanuit 
Makassar? Bij het hekje kijken we elkaar op een afstandje even aan. Dan lopen we naar de weg 
om een taxi te bestellen. 

Het etentje met Ibu Evi (voor die het niet weten: een Chinese zakenvrouw die het heel goed doet in 
tegels en sanitair) heeft geregeld dat we samen met Peter Stok en z’n vrouw Catharina en Heerke 
Woldring samen eten. Doel is te overleggen over de bouw van de Panti. Zoals gezegd ziet Peter 
het als een Christelijk geheel, ondersteund door Heerke die niet bepaald fan is van moslim 
jongeren. Zijn werk als politieman klinkt wel door in z’n naar mijn idee bevooroordeelde 
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opvattingen. Waar wij willen integreren, willen zij juist scheiden. Maar als wij aangeven dat wij 
alleen mee willen doen als het voor alle kinderen toegankelijk is en dat bevestigd zien door Evi die 
anders geen sponsor wil zijn wordt het spannend aan tafel. Peter bindt in en wil wel openstaan 
voor “andere” kinderen en spreekt zichzelf tegen. 
Als Ibu Evi naar de wc is zegt hij dat hij het nu alleen maar belangrijk vindt dat de Panti (weeshuis) 
afgebouwd wordt. “Zien we later wel verder” zegt hij tot slot. Ja dat is slim. Er moet nog een dak op 
het inmiddels enorme complex en daar is veel geld voor nodig. Wij vertrouwen het al lang niet 

meer. Wat ook missie-centrum inclusief opleiding moest 
worden zou nu alleen weeshuis zijn i wording. 

Het eten is overigens helemaal geweldig, dat kan Ibu Evi 
goed regelen. Als ik de komende nacht slecht slaap, of 
bijna helaas niet dan zou dat weleens van de vetsin 
kunnen zijn, een veelgebruikte smaakversterker in de 
Chinese keuken waar je hartkloppingen van kunt krijgen. 

Peter Stok, Catharina, Ibu Evi, Lucas en links van mij 
Heerke 
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dinsdag 28 augustus 
SLB en de Panti 

Het slapen ging onverwacht slecht. Na zo’n lange reis met korte uurtjes slapen dacht ik in te 
storten maar vanaf 2 uur was ik wakker en heb niet meer geslapen. Behalve misschien de Vetsin, 
wat het voor Ibu Rumissing die me bezig hield. Zo veel ellende in twee jaar, bijna onherkenbaar 
nu. Hoe gaat dat verder. Op woensdagavond gaan we met de nachtbus naar Toraja en dan zie ik 
haar pas de 22e terug, de dag voor m’n vertrek. Weet ook niet wat ik verder kan doen maar als 
iemand die je dierbaar is er zo slecht aan toe is dan wil je toch in de buurt blijven? Ik wel. De 3 jaar 
dat we samen hebben gewerkt heeft een hechte verbondenheid gebracht die we we zo voelbaar 
delen. Hoe moet dan het naderend afscheid? Niet over nadenken nu, maar deed dat wel de hele 
nacht. 

Op de planning staat de SLB, de school voor speciaal onderwijs waar pak Nur (fysiotherapeut) 
werkt. Een plek waar we al hel veel jaren komen maar waar de inhoudelijke samenwerking 

uitgedoofd lijkt nu Pak Nur een beleidsfunctie heeft en minder in de oefenzaal werkt. Heel jammer 
maar we kunnen daar nu weinig aan doen. Het contact is verder goed en dat houden we wel aan. 
Er is een wedstrijd van de verschillende secties van de school gaande en we kijken zo in de 
diverse lokalen naar de meest uiteenlopende creaties van kleding, techniek, houtbewerking, Batik 
en zo meer. 

We spreek kort met Pak Nur over Achmad en het vervoer naar school. Dat loopt gelukkig door en 
we betalen voor een half jaar vooruit. Blij dat hij dat wel is blijven regelen. 

Lucas geeft Achmad de kanootjes die hij meegebracht heeft en dat is een klein feestje voor hem in 
de oefenzaal. 
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Volgende missie is spullen kopen voor Achmad in een winkel bij 
hem om de hoek (Lucas vindt het wat minder “om de hoek” dan ik 
maar heen gaan we te voet. Vol beladen met een half jaar 
luierbroekjes, shampoo, zeep, en zo meer gaan we met de Becak 
naar z’n huisje. Ter plaatse realiseer ik me dat we het anti-

muggenspul vergeten zijn om 
mee in te smeren en het anti-
insekten spul. We geven geld 
maar betwijfelen of het daar 
voor gebruikt zal worden. Z’n 
moeder begint over 
schoolkleding die te groot is, 
maar wij vinden dat ze dat op 
de SLB moeten oplossen want 
daar wordt het gemaakt. De 
gele rollator die hij van ons 
geeft wil hij graag gebruiken 
maar het handvat zit los…. dat 
kun je vast draaien met ene inbussleutel. heb ik een jaar gelden 
ook al verteld. We vallen even stil. Waarom gebeurt dit niet? 
Drie deuren verder is een werkplaats voor motoren…   
Belangrijkste is dat Achmad helmaal blij is met de spulletjes en 
z’n nieuwe gele zonnebril. De luierbroekjes houden hem 
voorlopig weer een half jaartje schoon. 

Na een korte pauze in ons Hotel gaan we op bezoek bij het weeshuis om namens een trouwe 
donateur geld te geven aan Ibu Rika. Haar man is een paar weken plotseling overleden en dat 
maakt het niet makkelijker om het weeshuis overeind te houden. Vorig jaar had Peter Stok zich al 
helmaal teruggetrokken als belangrijke sponsor en ondersteuner. Dit is de tweede klap. 
We vallen in een soort kinder-amusements programma van een groepje Australische meisjes. Het 
wordt heel positief ontvangen. 
Ibu Rika is van slag. Is ook aan alle kanten in de steek gelaten. Ongemerkt is is van het toneel 
verdwenen. We nemen een oude rolstoel van Ryand mee die we even later achter in de auto van  
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Ibu Evi laden op weg naar het volgende etentje met haar, haar dochter en een nichtje. 
We eten in een shopping Mall en zoals gebruikelijk is het weer heel erg veel eten, maar ook heel 
erg lekker. Ze zit echt met de sponsoring in haar maag en wil contact met de baas van de 
organisatie. Daar vraagt ze al een jaar om… Zo sterk ze ook is, zo onzeker het haar nu maakt. 
Als ze stopt met sponsoring dan gaat ze wel werken aan een “office” voor ons in Makassar. Wat 
dat moet gaan worden weten we nog niet maar dat ze zich wil inzetten voor een goed doel is wel 
duidelijk. Ze zou het ook gewoon kunnen laten tenslotte. 

Omdat het koud is in Toraja wil Lucas een soort van trui kopen. Ik heb ook niet echt veel warms bij 
me en kijk graag mee. Het wordt een leuk toneelstukje want Lucas houdt écht niet van kleding 
kopen, ik ook niet, maar zo gericht op iets vind ik het nog wel leuk. We scoren allebei een 
katoenen vest en hij nog shirts en zo komen we er allebei goed af. 
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woensdag 29 augustus 
Revalidatiecentrum 

Eindelijk en nacht van wel slapen en dat voelt natuurlijk top. Na ontbijt om de hoek, gewoon lekker 
Indonesisch eten in de ochtend, met de grab-car naar het revalidatiecentrum (RC). WE hadden 
tevoren aangekondigd dat we een soort van spreekuur zouden houden. Nursyamsi, Mastur en Jalil 
zouden komen en deden dat ook. Geen heftige zaken: bijstellen van 
riempjes en zo. Jalil z’n prothese vroeg meer aandacht. De voet moest 
vervangen. 

Spannend was het bezoek van een jongetje van 3 dat een jaar geleden 
gevallen was en waarschijnlijk z’n heus uit de kom heeft. Aangetroffen door 
ene Annemarie, een Nederlandse vrouw die ten Zuiden van Makassar werkt in het dorp waar hij 
woont. Arm zoals ze zijn is er nooit iets mee gedaan. 

Als we hem onderzoek geeft hij geen kik, maar heeft wel 
pijn. De heupkop staat gewoon buiten de kom, dus niet 
onder maar naast het bekken. 
We stellen voor dat hij door een orthopeed in Makassar 
gezien wordt. Ik denk aan dr Jufri die Mastur geopereerd 
heeft. Hij kent onze Stichting al heel lang, al voordat we 
ene Stichting waren en Anette op persoonlijke titel hier 
kwam. 
We vergoeden de reiskosten en beloven te zullen helpen, 
ook financieel als dat moet. We zijn tevreden over de vorm 
va het spreekuur. Dan reizen wij niet van huis naar huis en 
moet ze zelf in beweging komen. 
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Het is tegen 15.00 uur dat we kunnen vertrekken en gaan eerst naar Ibu Rumissing voordat we 
naar het Hotel rijden. De wonden lijken wat beter door de gaasjes, maar de rechter arm doet pijn 
door de honinggaasjes. We besluiten alleen maar te koelen met een natte doek. Dat helpt net als 
wat meer rust geven aan de arm. Ze ziet terecht ontzettend op tegen een volgende ronde chemo, 
met weer infuus en weer heel ziek worden. Ik kan niet weggaan zonder tranen in m’n ogen. Wat 
vind ik dit moeilijk! 

We nemen de tijd om in te pakken en ons voor te bereiden op de nachtbus naar Rantepao 
(Toraja). In het hotel staan twee dozen met pizza en twee flessen drinken van Ibu Evi voor ons 
klaar. Toch ook wel geweldig weer die zorg. 

Als we ruim op tijd vertrekken naar de bus terminal, ver buiten de stad en ook op tijd (even na 
20.00 uur) aankomen blijkt de bus van Prima Donna als vertrokken. HUh? Zou om 20.30 uur 
vertrekken. Lucas had er nog extra over gebeld. Na enig onderhandelen wordt ons een plek in de 
volgende bus beloofd… ja als dat maar gaat gebeuren dan. 
Dat gebeurt ook en om 21.00 uur rijden we weg van de duistere, onprettige bus terminal. 
We hebben riante zitplaatsen en hoewel Lucas aangekondigd had meteen als een blok in slaap te 
vallen hebben we nog heel wat af zitten kletsen over het werken hier, de doelen, de wensen en 
verwachtingen. We zitten lekker op eenzelfde lijn. 
Hoewel Lucas het tempo al flink hoog vind denk ik nog, nou, we beginnen net, lekkere warming up. 
Als ik later (vrijdag) het bestuur van de Stichting een mailtje stuur met wat we aan het doen zijn 
dan snap ik wel dat mijn beeld niet erg reëel is. 

dit stuurde ik vrijdag vanuit Rantepao: 

“Beste Medebestuurders 

Alhoewel we nog maar net samen aan de slag zijn worden hier alweer bergen verzet. 3 dagen 
Makassar en nu sinds gistermorgen in Toraja. 
In Makassar geconfronteerd met de ernst van de situatie van Ibu Rumissing, heftig weerzien, 
emotioneel en pijnlijk om te zien hoe ze verzwakt is en met heftige pijnlijke wonden van de chemo 
zit. 
Geen kleur meer, mager, de resterende haren in een mini speldje samengeknoopt. 
Dezelfde maand met Ibu Evi, Peter Stok en Catharina en Heerke uit eten maar vooral voor overleg 
over de voortgang van de Panti die nieuw gebouwd wordt (verslag volgt) 
Dinsdag naar de SLB, bezoek aan Achmad, bezoek aan Panti en weer (overigens heerlijk) eten 
met ibu Evi over de Panti. Woensdag spreekuur op het RC tot ongeveer 1500 uur. 3 “kinderen” 
geholpen en 1 jongetje voor diagnostiek en advies gezien. 
Middag nog bezoek aan Ibu Rumissing en daarna met avond/nachtbus naar Toraja. 
Gisteren aankomen; op de koffie bij ibu Stephanie en polsen hoe het met de ziekenhuizen staat 
hier. ’s Avonds overleg met Pak Tandu (RBM) die ons uitnodigt voor presentatie door ons over 
onze plannen (zaterdag 11 uur). 
Vandaag 2 kinderen gezien en dat is wel leuk omdat we het niet aangekondigd hadden… real life 
zeg maar. 

Nu Ibu Rumissing weggevallen is gaat een en ander niet goed op de RBM, maar daar gaan we 
morgen meer over horen. 

Zo dat waren de eerste 5 dagen!” 
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donderdag 30 augustus 
terug in Toraja! 

Ondanks het late vertrek waren we toch voor 6 uur in Hotel Pia’s Poppies. Althans ik, want Lucas 
verblijft bij de familie van Ibu Albertha. Gammel als wat, echt nauwelijks geslapen, word ik naar de 
kamer gebracht die Stephany voor me had gereserveerd. Dit keer in getouwde gedeeld van het 
Hotel en dat is echt heel erg grappig gebouwd. Zit wel dicht bij de veranda van het restaurant en is 
langs het paadje naar de rest van de kamers, maar het is prachtig. Alle spullen geïnstalleerd. Effe 
lastig met 1 stopcontact en ca 8 apparaten. Dara moet effe een stekkerdoos voor komen. 
Voorlopig maar even slim wisselen en de powerbanks gebruiken voor de telefoons. 

Eerst maar op de koffie bij Stephanie en de 1.5 pond kaas afgeven. Kan die weer in de koelkast. 
Vacuüm verpakt is het wel goed gegaan maar koel is beter. 
WE kletsen zo’n kleine 2 uur bij over van alles maar vooral over onze plannen met het Elim 
ziekenhuis Elim en ziekenhuis Lakipadada, waarvan de eerste recent in de kranten heeft gestaan 
vanwege grote misstanden (vooral vies, kakkerlakken in de couveuses, onduidelijkheden rondom 
overlijden…) en de laatste gecertificeerd is en kwalitatief meer te brengen heeft. Door 
veranderingen in het zorgstelsel hier komt fysiotherapie in de (basis)verzekering en zodra die er 
zijn (dat is wel effe een punt) zijn ze vrij toegankelijk. De kans dat Lakipadada een fysiotherapeut 
an gaat trekken is waarschijnlijker dan dat het Elim dat doet of kan. Hebben we dus uit te zoeken. 
Stephanie heeft een goed contact daar en dat kan helpen natuurlijk. 

Pak Tandu 
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Een beetje slapen ’s middag helpt om me beter te voelen en ons voor te bereiden op de afspraak 
met pak Tandu van de RBM. WE willen onze plannen voorleggen m.b.t. een therapie-ruimte en 
orthopedische werkplaats in een van de ziekenhuizen in Rantepao. WE willen weten hoe de rBM 
daar in staat maar ook hoe de rBM nu functioneert nu Ibu Rumissing, de spil in de organisatie, 
uitgevallen is. 

Genoeg stof om te bespreken als we om 19.30 in Aras II, het  favoriete restaurant van hem 
aankomen. We kletsen wat bij terwijl we eten bestellen en dan komen de agenda punten 
soepeltjes voorbij. Hij vindt onze plannen prima (kan ook bijna niet anders) maar wel gekoppeld 
aan het Elim. De negatieve verhalen waren verleden tijd en alles was weer op orde en het 
ziekenhuis was niet slechter dan het Lakipadada. Hij moet dit wel zeggen denken we omdat het 
Elim van begin af aaneenbonden is mer de RBM en dus de Christelijke kerk van Toraja, waar de 
GZB (Gereformeerde Zendingsbond veel te vertellen heeft). De coördinatie van het werk van de 
Ibu’s, voor ons de huisbezoek, is nu overgenomen door Ibu Rina. We moeten afwachten hoe dat 
gaat natuurlijk. Tot slot kan hij niet laten om wat steken onder water te geven over de Islam, nou ja 
onder water, vrij openlijk maakt hij hun geloof belachelijk. We reageren maar niet en dat maakt ook 
niet uit. 
Wel vraagt hij om zaterdag een presentatie te geven over onze plannen. Ik denk shit, dat wordt 
een powerpoint maken vrijdagavond…. 
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vrijdag 31 augustus 
alvast aan de slag 

Omdat er nog niets gepland staat voor ons gaan we zwel op pad en zoeken twee kinderen op die 
we allebei al kennen, Igah en Kevin. Igah was het eerste kindje waar Elizabeth van de RBM mij 
naar toe bracht in 2015. Kevin heb ik ook al in 2015 ontmoet. 

Omdat het niet aangekondigd is vallen we zomaar binnen op een 
gewone vrijdagmiddag. Igah ligt op de bank, half in een zonnetje en 
ziet er goed uit. Er zit her e der wat banaan en dat wordt haastig 
weggepoetst door moeder. Igah straalt en er verandert niet veel 
behalve dat ze in de jaren gegroeid is (ze is nu 19), maar blijft wie 
ze is. Blij als ze ons ziet, beperkt door spasme en vergroeiingen. 
Daar verandert nooit iets in. 

We kletsen wat met de moeder en Lucas informeert bij de vader of 
hij toevallig motoren te koop weet… We hebben bedacht dat we 
beter een motor kunnen koen en over een half jaar weer verkopen 
dan huren of alsmaar met taxi’s en becaks  te reizen. Kost per keer 
niet zo veel, maar opgeteld wordt het een heel bedrag. Bovendien 
geeft een eigen motor veel meer bewegingsvrijheid. Huren is in dit 
toeristische gebied veel te duur (180 euro per maand). 

We gokken op een aanschaf van 500-600 
euro. Het bestuur is al akkoord en dat is fijn 
natuurlijk. 

Als we weg wille gaat het enorm plenzen. 
We staan tegenover het huis van 
Stephanie maar diende lijkt niet thuis, dus 
wachten we onder het afdak tot het droog 
is.  

 

Bij Kevin vallen we ook zo binnen en opvallend hoe goed ook 
hier de verzorging is door moeder en grootmoeder. Kevin lag te 
slapen omdat hij net in bad geweest was. Goed teken dus, maar 
het duurde even voor hier min of meer bij was. Veel contact is 
niet meer mogelijk met hem, maar dat is altijd al zo geweest. 
Vorig jaar maakte ik me zorgen omdat hij zoveel afgevallen was 
en doorlig-plekken had. Heb toen betadine-gaasjes gebracht en 
dat heeft goed geholpen. Alles is dicht en schoon op z’rug en 
heiligbeen. Alleen z’n rechtervoet heeft een plak die wellicht 
problemen kan gaan geven. We vertellen dat ze er een zacht 
kussen onder moet leggen en ik beloof dat ik nieuwe gaasjes 
breng. 

Omdat we komende dag een presentatie moeten geven voor de 
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RBM spreken we onze plannen nog eens goed door. Daarna zit ik ’s avonds achter m’n Mac om 
een powerpoint te maken.  

Een treffende foto die Lucas op de motor maakte en “de vliegende Hollander” noemt. Ik heb ‘m 
inmiddels als omslag van dit reisverslag geplakt. 
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zaterdag 1 september 
RBM 

Pak Tandu was keurig op tijd en om 10.30 reden we naar het gebouw van de RBM. 
Daar zaten zo ongeveer 12 Ibu’s klaar voor de presentatie. Het was een warm welkom met veel 
handen schudden en af en toe 2 (!) zoenen. Ik ging mis omdat ik 3 gewend ben.  
Pak Tandu moest nog even roken terwijl wij klaar stonden met Mac en beamer. 

  
Terwijl wij klaar stonden voor de aftrap riep Ibu Sarungallo zoiets als dat ik dikker geworden was in 
m’n gezicht . Ok Trema Kasih. Dan dat Lucas de papieren van de motor van vorig jaar niet terug 
gegeven had. Ok, moet dat nu en in deze situatie, luid en duidelijk tijdens de bijeenkomst? Nou ja, 
ik vind haar een heel aardige vrouw, best al op leeftijd en zo’n beetje de “moeder-oudste” van de 
Ibu’s. Ze neemt vaak het voortouw en weet hel goed wat alom gaande is. 

De presentatie in het Engels, vertaald door Pak Tandu loopt prima en onze droom (een revalidatie-
centrum in Toraja) werd gaande weg in de voordracht een stevig plan dat goed wordt ontvangen 
door iedereen. Voor Ibu Sarungallo geeft commentaar en stelt vragen. De rest is stil. Omdat we de 
plannen al doorgesproken hadden met Pak Tandu onder het eten afgelopen donderdag, kon er 
weinig mis gaan natuurlijk. Bovendien: het is toch een cadeautje als een Nederlandse Stichting  
aanbiedt om dat voor de RBM op te zetten? gratis en voor niets! 
In de slotconclusie wordt het Elim ziekenhuis aangewezen als dé plek omdat zij al lang gelieerd 
zijn met de RBM en de Christelijke Kerk van Toraja. IK denk zelfs dat de kerk de RBM heft 
opgezet. 

Zelf hadden we op advies van Stephanie het Lakipadada ziekenhuis als optie staan omdat dat 
ziekenhuis gecertificeerd is en mogelijk eerder fysiotherapie in huis zal halen dan het Elim. 
Daarnaast heeft het Elim het slecht gedaan in het nieuws, zoals ik eerder schreef. Maar zoals Pak 
Tandu al eerder had gezegd, het Elim is de beste plek.  
Ibu Sarungallo gaat een afspraak regelen voor komende maandag met de directeur. Overigens 
niet dezelfde als die ik vorig jaar sprak, die wordt tijdelijk vervangen. 

Ibu Rina heeft de rol van Ibu Rumissing op zich gekregen en zij moet de schema’s van de 
huisbezoeken maken. Ze heeft nog niets staan en denkt dat we woensdag kunnen beginnen. 
Voorzichtig gek ik aan dat dat te laat is: maandag willen we van start! 
Over Ibu Rumissing wordt slechts gefluisterd. Dat verbaasd me. Als ik met Ibu Rina even apart zit 
vraag ze er wel naar. 

Lucas mag een maand de motor van de RBM lenen. Daarna komt er een Duitse vrijwilliger die de 
motor krijgt. Eigenlijk wel raar dat er niet meer moeite gedaan wordt om ons daarin te steunen. 
Volgens Ibu Rumissing zijn er echt wel meer bij de RBM.  
Hij rijdt (met papieren maar zonder nummerplaten) naar Poppies en ik mag in een auto vol Ibu’s 
mee terug. 
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’s mIddags lopen Stephany en ik langs een winkel waar 
twee motoren te koop staan. Morgen maar eens met 
Lucas kijken. 
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zondag 2 september 
rustdag! 

Zowaar een dag zonder programma! Dus rustig opstaan ontbijten (een van de variaties met ei: wel 
of niet met toast, kaas, bacon of tomaat, of speciaal met groente…). Zal ook een keertje nasi 
goreng doen.. dat is zo lekker als ontbijt! 

We gaan op motorjacht. De zwarte Yamaha lijkt aardig te voldoe aan alle eisen: simpel, stevig, 
groot genoeg en betaalbaar. Eén minpuntje: hij wil niet starten en na gesleutel nog niet. Dat is dan 
wel weer jammer natuurlijk. 

De blauwe doet het wel en rijdt prima nadat Lucas ergens de banden op heeft laten pompen. 
Verder vind ik hem groot, lelijk en te duur. 

We hebben een maand om te zoeken en te scoren. 

 

 

Hoewel ik alle tijd had, lunch ik pas om 15.30 uur, maar ach, dat 
maakt niet op zo’n dag van niets hoeven. 
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maandag 3 september 
succesvol bezoek aan het Elim Ziekenhuis 

M’n eerste les Bahasa Indonesia staat gepland om 8 uur en net als vorig jaar gaan we dat ieder 
morgen een uur doen. Ik neem de fiets die ik van haar mag lenen en ploeter zo door de drukke 
ochtendspits en ben verbaasd hoe slecht de lucht al is. Echt heel smerig door al die auto’s en 
motoren. Sinds er een kredietregeling is rijdt vrijwel iedereen op ene motor of in een auto. Fietsers 
zie je hier niet, behalve kinderen en een enkele Nederlander zoals ik. Het is gelukkig droog. Geen 
garante want het regenseizoen is begonnen en het is daardoor niet alleen soms heel erg nat, het is 
ook flink kouder. Nou ja ok, minder warm. DE les is weer al vanouds vrolijk gezellig en we moeten 
ons bet doen om niet continu af te dwalen naar allerlei interessante verhalen. Het gaat beter dan 
vorig jaar dus alle leseen bij m’n trouwe juf Sandra zijn er niet voor niets geweest. Merk over het 
algemeen dat ik beter uit de voeten kan en in ieder gave meer durf te proberen. Dat scheelt. ik leer 
ook van Lucas die zich al goed redt in het Indonesisch. Verstaan gaat ook heel veel beter en dat is 
ook fijn. Kan de gesprekken tussen Lucas en de Ibu’s makkelijk volgens en af en toe vragen wat 
ook al weer dat ene woord betekent.  

OM 10 uur worden we ontvangen in het Elim ziekenhuis. Iedereen is te vroeg, maar ik wil op 
Stefanie wachten. Ik heb haar als tolk meegevraagd voor dit niet geheel onbelangrijke gesprek. 
Gaan we na de “ja” van de directeur vorig jaar nu ook een “ja” krijgen. 
Ibu Sarungallo vertelt haarfijn wat Somoi Makasar wil: een therapieruimte, een werkplaats en een 
samenwerking met ziekenhuis en RBM. Het komt er heel goed uit en Stefanie ondersteunt het 
gesprek. Zij weet tenslotte ook van de hoed en de rand. 

We krijgen twee kleine kamers te zien in 
het nieuwe gedeelte  (ze hebben net ene 
jaar gelden verbouwd) maar daar passen 
we niet in. We lopen door allerlei 
afdelingen naar het oude gedeelte en 
komen uit bij wat voorheen het 
laboratorium was. Het is een aparte unit 
(had er vorig jaar een foto van gemaakt 
omdat er een oude tandarts stoel voor 
stond) met zelfs een directe weg naar de 
achteruitgang of ingaan van het 
ziekenhuis. DE ruimte is groot, heeft 2 
wc’s een apart kamertje waar we een 
soort werklaarsje zouden kunnen 
inrichten. Alles lijkt te kloppen! Het lijkt 
alsof de interim directeur, dr Hari, het wel 
goed vindt. Ibu Erny is de coördinator en 
secretaris van de Stichting Gezondheid 
van de Toraja Kerk. 

Wij staan wat te grijnzen en geloven bijna niet dat dit zomaar waar kan zijn! DE oude arts 
(specialist?) die bij  het gesprek zat (schijnt normaal tel zijn; overal bij zitten, niks zeggen en geen 
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betekenis hebben) was al vertrokken. Stefanie kent dr Hari van de hondenbeet die haar man Bonto 
onlangs had gehad. Hij is door hem behandeld vanwege Rabiës.  Ook Ibu Erny is een bekende 
voor haar. Grappig. Klets meteen wel makkelijk natuurlijk. 
Enigszins overvallen staan we voor het ziekenhuis en kijken elkaar aan met zo’n blik van: nou doe 
maar champagne, we kunnen naar huis! 

We gaan nog op bezoek bij Fabrian, een meisje dat ik ook al i 2015 zag en ook ene bekende is 
voor Lucas. `inmiddels al weer 16 jaar. Ze wordt goed verzorgd en we zijn blij met de zorgzame 
moeder die ze heeft. We kunnen niet veel toevoegen. De Ibu’s helpen bij het onderhouden van de 
bewegelijkheid en ik geef at aanwijzingen voor wat belangrijk is om bij te houden al is het alleen al 
voor een goede hygiene en om te voorkomen dat ze verder contracturen krijgt.  

Een beeld dat we heel veel tegenkomen: spastisch, geretardeerd, weinig aanspreekbaar of soms 
helemaal niet. Veel vergroeiingen door scheef liggen en te vak en te lang in diezelfde houding. Het 
lichaam past zich daaraan aan en een weg terug is er dan niet meer. We ondersteunen in 
aandacht, zorg, hygiene en geven adviezen  hoe de beweeglijkheid onderhouden kan worden en 
laten dat ook zien. Het si al mooi dat er goede aandacht is en dat de kinderen goed verzorgd 
worden.  
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dinsdag 4 september 
de 1e echte ronde! 

Na de les gaan we met Ibu Rina op pad. M’n aandringen om echt veel kinderen te bezoeken en 
vooral ook “nieuwe” kinderen heeft indruk gemaakt, want Ibu Sarungallo heeft een bonte 
verzameling van aan elkaar geniete briefjes met aantekeningen. Terwijl we bij Igah zijn neem ik de 
namen door en gelukkig zie ik alle namen terug avonden kinderen van vorig jaar pus enkele 
nieuwe. Dat stemt gerust.  
WE bezoeken Igah nu “officieel” met Ibu Rina, Ibu Danaris en Ibu Sarungallo. Zoals we gewend 
waren ligt zij nu op een kleedje en opvallend is dat de Ibu’s meteen bij binnenkomst aan de slag 
gaan. Zit geen inleiding bij zegt maar. De moeder hangt er een beetje omheen en her en der 
komen en gaan kinderen, zoals vrijwel overal. Zelfs haar nageltjes worden geknipt (hadden we al 
bedenkelijk naar gekeken afgelopen vrijdag) en ze doen wat ze altijd doen en dat is naar 
omstandigheden goed. Zola ik meestal doe schuif ik eens aan en doe mee met het “bewegen” en 
geef zo een en ander aan over hoe ik het doe.  

Ons tweede bezoek is bi Wandi, mogen van 16 nu. Heb hem in 2015 en 2017 gezien en er zat 
weinig activiteit in. 
Of het komt doordat ze verhuisd zijn naar een veel betere woning (groter, mooier, schoner), kan 
toeval zijn maar hij is echt veel actiever. Vooral zitten kan hij beter en samen met Lucas laat ik zien 
hoe je hem kan steunen in een actieve zit. Daarnaast zijn we al bezig met het verzamelen van 

“demonstratie-materiaal” voor de training eind van de maand: wat kun je zoal doen met spasme, 
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hoe 
onderzoek je mogelijkheden, en zo meer. 
Ik ben er echt van overtuigd dat de Ibu’s heel graag willen leren en willen slapen hoe het moet, 
maar de mogelijkheden zijn beperkt (je zou ze dagelijks willen trainen) en de materie is echt heel 
complex. ER zijn wel regeltjes te bedenken maar er zijn zoveel variaties en die met je leren zien en 
hoe je daar mee omgaat moet je leren aanvoelen. Best een klus! 
 

’s Middag ga ik met Stefanie de 
gitaar ruilen die ik gister heb 

gekocht. Een heel lekker spelende  gitaar maar net een maatje te klein blijkt als ik thuis er echt 
voor ga zitten. Met 6 euro erbij heb ik een normaal formaat, beetje te dikke hals, zoal Yamaha die 
al vanaf de 70-er jaren maakt, maar wel redelijk goed bespeelbaar. Idee was en is om hier een 
gitaar te kopen zodat ik kan blijven oefenen, om hem vervolgens in bruikleen te geven (schenken) 
aan Stefanie zodat ze haar droom om gitarist te worden kan verwezenlijken. Wie weet gaan Meike 
en Max er ook iets mee doen. Als ik weer kom heb ik weer een gitaar om op te blijven oefenen en 
eh, voor 66 euro ben ik klaar en hoef ik niet te sjouwen. 
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woensdag 5 september 
één nieuw gezicht en drie oude bekenden 

De les ’s ochtends bij Stefanie is al routine aan het worden en heeft een hoog 
gezelligheidsgehalte. Betekent dat ik met na negen uur moet haasten omdat Lucas en de 
auto van de RBM klaar staat bi Pia’s Poppies. Dit keer zijn ze niet te vroeg maar juist heel 
laat. Dat ben ik meer gewend dan stipt op tijd of zoals twee keer een kwartier te vroeg. dat 
past hier niet zo en bovendien voel ik de druk van snel snel klaar zijn en staan.  

Met Ibu Sarungallo en Ibu Rina en chauffeur Eddy (waar zou Rudi van vorig jaar gebleven zijn?) 
op weg naar Makele om net buiten Rantepao te stoppen bij een voor ons nieuw adres. Friska (19) 
kruipt over de stenen vloer en kan goed zitten maar slecht staan, in ieder geval niet zelfstandig. 
Voor we verder kunnen gaat ze eerst even langs de badkamer (dat is overigens iets wat we vaker 
zien: ze worden gewassen als wij er zijn en dat is voor ons heel fijn, maar hoe gaat dan 
doorgaans?). Friska is overdag allen en wordt dan opgevangen door de buurvrouw. ER is weinig 

contact mogelijk, ze praat een beetje. Als ze staat staat ze 
voorover door de contracturen in haar heupen. Omdat we 
een rollator bij ons hebben voor Juanita, kunnen we kijken 
of ze daar iets aan heeft. Ze kan er mee lopen maar is 
redelijk stuurloos. Bovendien is de ruimte binnen en buiten 
erg klein. Misschien een looprekje? Oefentherapeutisch 
zien we niet veel mogelijkheden. Wat zou zij gebaat 
geweest zijn met vroegtijdige behandeling. Nu is ze 
vergroeid met de hele dag zitten en kan eigenlijk alleen 
maar kruipen. Blij is ze wel zo te zien en dat scheelt dan 
weer een beetje. 
 

 

Pagina  van 21 78



Reisverslag  26-8  t/m 24-09 2018 Stichting Somoi Makassar 

Pagina  van 22 78



Reisverslag  26-8  t/m 24-09 2018 Stichting Somoi Makassar 

Agnesia (15) woont nog steeds bij haar grootmoeder, maar tot mn verrassing was haar 
moeder er ook. Welgeteld waren er 5 generaties in huis. Overal kinderen als vrijwel overal. 
Hoewel ze naar mijn idee niet veel beter of slechter is dan vorig jaar is ze wel heel erg in 
contact met zowel Lucas als mij en we kunnen veel doen met haar spasme. Vooral haar 
benen en bekken staan behoorlijk onder spanning. We proberen de IBu’s te laten ervaren 
waar de grens is van wat kan: hoe je de spanning, de weerstand op kunt zoeken om te 
voelen of ze meegeeft. Bij te veel weerstand wordt het slechter, maar soms doorbreek je 
daar juist het spasme mee. Dat is heel erg lastig om over te brengen merken we. Na al het 
geworstel met haar benen en uiteindelijk toenemende weerstand zoek we de rust op. 

Omdat ze een forse scoliose heeft met Gibbus (bolling aan de rechter kant) laten we zien 
dat ze die verterkt op haar rechter zij maar afvlakt op haar rechter zij. Links i duidelijk haar 
voorkeurshouding. Ook bij haar dringen we aan op het variëren van houding. Actief 
oefenen is meestal een illusie, maar voorkomen dat kinderen vergroeien in één positie is 
al winst. 

Op haar linker zij voel ik dat ze ontspant onder m’n handen. het wordt stil, haar duim gaat 
in haar mond en haar ogen gaan half dicht. Taal zonder woorden, wat is dit mooi. Een 
moment van stilt, geluk, rijkdom. De non-verbale taal waarin we kunnen luisteren  en 
geven. Op dit soort momenten kan ik me even heel erg gelukkig voelen. 

De te grote rolstoel die ik vorig jaar achterliet gaat weer mee. Past echt niet dus we 
moeten zoeken naar een beter oplossing zodat ze toch ook weer buiten komt. 

We gaan Cici (16) opzoeken op school. In 2013 werd ze bij ons aangemeld door een arts 
die rondreisde en via haar vader (reisleider) haar thuis opzocht. Ze is klein en heeft 
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ernstige, aangeboren bot-vervormingen. We begonnen met een rollator, toen nog door 
studenten van Bewegings Technologie gemaakt. Later hebben we haar een rollator uit 
Nederland gegeven die ze inmiddels heeft ingeruild voor 1 kruk. Ze gaat naar school en is 
al jaren de beste van de klas. Eén jaar niet, toen hadden ze gymnastiek erbij geteld. dat 
ging natuurlijk niet. Slimme meid die arts wilde worden, maar nu inmiddels schrijver. 

Een leuk weerzien van inmiddels een “dame” in wording. Het gaat heel goed met haar en 
de enige klacht is een versleten dopje van haar kruk. We vinden de armsteun te hoog en 
zullen proberen de kruk aan te passen of een aangepaste kruk te vinden voor haar. Een 
serieus probleem zijn de kosten voor school. Het transport is duur en dat kunnen de 
ouders moeilijk dragen. Ik herinner me dat we ooit een voorziening hadden bedacht voor 
kinderen die wilden gaan studeren. Het zelfs het “Cici studiefonds”. I ga overleggen of we 
dat kunnen inzetten voor haar. Daarnaast weet ik misschien ene sponsor zodat het ook op 
langere termijn werkt. 
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De lunch mag niet ontbreken en omdat het 
meestal traditioneel is is het hier eten met je 
handen, en is het spannend wat er opgediend 
wordt. Dit keer o.m. kip die wel heel erg taai was, 
maar gelukkig was er sayur (groente) en hele 
lekkere sambal voor bij de rijst. 

Ons laatste bezoek is aan Alva (8). Vorig jaar voor het eerst gezien. geboren met halfzijdig 
verlamming rechts en tot vorig jaar nauwelijks in staat om staan en helemaal niet om te 
lopen. We hebben daar veel aandacht aan besteed. Hem terug zien was een beetje en 
teleurstelling. Ik had mer verwacht van wat hij nu zou kunne. Vorig jaar was hij zo 
gemotiveerd en zo actief en leergierig met oefeningen. N was hij wat afwezig, deed weinig 
met z’n rechter arm. De oefeningen waren ver verleden tijd geworden en blijkbaar 
vergeten. Zucht, hoe krijgen we zoiets nou beter op de rails? 

Opnieuw testen we uit wat de rotator hem brengt en dat lijkt geen onaardig idee. Even 
zoeken naar het gebruiken van beide handen en ook proberen om een soort van rechtdoor 
te gaan, maar dit lijkt wel een manier om hem zelf te laten oefenen. De woonkamer is 
groot genoeg. Schrijven doet hij alleen links, terwijl vorig jaar leerden om dat ook rechts te 
leren. Daar moeten we dus verder mee aan de slag. Gelukkig kan Lucas nog vaker naar 
hem toe de komende maanden. 
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donderdag 6 september 
feest en teleurstelling 

Vandaag gen les dus uitslapen! En na 8 uur slapen, voor het eerst hier, ziet een dag er echt veel 
beter uit!  
Een van de bezoeken waar ik heel naar uitkijk is het bezoek aan Juanita (14). Vorig jaar 
was ik daar met Ibu Rumissing en het is zo’n grappige meid. Ze heeft een looprek en kan 
alleen maar rechtdoor. Bij een muur stopt het en dan wacht ze tot iemand haar een andere 
richting op stuurt. I heb voor haar een rollator meegenomen uit Nederland en die gaan we 
uitproberen. En het is een succes. Ze heeft er 
veel plezier in en met een beetje meesturen lijkt 
ze te slapen dat het ding naar linke en naar 
rechts kan. Nou nog de achteruit vinden. Zelf 
denk ik dat het ook een ingeslopen patroon is: 
ze loopt tot aan de muur en wacht dan op hulp, 

zo 
schuin omlaag naar achter kijkend. Dat ze 
anders kan blijkt wel want ze tilde de rollator 
meteen helmaal op… er kan echt meer. Dus 
wie weet. De rollator is voor haar. 

We oefenen op de grond en ondermeer haar 
staking dat ze nogal neigt naar gebogen 
staan en gebogen zitten. Grappig genoeg 
kan ze heel goed op haar buik liggen met 
zelfs een kussen onder haar borst. Ze laat 
het probleemloos toe en het geeft ook geen 
extra spanning.  

Ibu Dorce neemt het over en ik hoop dat ze dot 
ook zal blijven doen. 
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Inmiddels is er een meisje van 14 binnenkomen met haar 
moeder: Tiara. Geen idee wat de hulpvraag is maar de 
bedoeling is dat we naar haar kijken. Ze is rechtzijdig 
verlamd en licht spastisch maar kan wel een en ander.  

Ze is heel goed oefenbaar met zitten staan en lopen, 
maar daar is echt professionele hulp voor nodig en een 
redelijke behandelfrequentie. Onze droom, het 
behandelcentrum in het Elim zou dat waar moeten 
moeten kunnen maken, maar zover zijn we nog niet. 

Bijkomend probleem is dat ze niet spreekt. Of dat te leren 
is, lijkt me wel, maar hoe en waar….? 

Meer dan de hoop uitspreken dat ze behandeld kan 
worden door de Ibu’s kunnen we nu niet, maar ze zou bij 
Juanita kunnen komen als Ibu Dorce daar ook is. We 
zullen dat wel moeten begeleiden. 

Echt een meid die heel veel zou kunnen leren en ver zou 
kunnen komen. 

 

Met Restu (16) ging ik vorig jaar de trap op naar de 1e 
verdieping. Een enorme klus met z’n spastische 
benen, de deels stenen trap, steile houten treden 
daarna. Maar we hebben het gered. 
We troffen hem aan zoals hij er vorig jaar ook bij zat: 
zitten op de planken, beneden, onder het huis.De stoel 
die opa beloofd had te zullen maken is er nooit 
gekomen. Het ergert me en als ik vraag om een stoel 
te halen en er 
geloof ik drie 
mensen bezig 
gaan om hem op 
te tillen raak ik m’n 

geduld kwijt. Laat hem nou! Die jongen krijgt niets 
aangeboden en ineens is iedereen hulpvaardig. 
I wil hem zelf het meeste werk laten doen en dat kan ook, met 
hulp natuurlijk, maar meer dan een klein zetje heeft hij niet 
nodig. Ibu Dorce gaat z’n nagels knippen die inmiddels een 

soort klauwtjes worden zijn. Hij heft het koud, rilt maar zegt niest. Heb je het kou? Hij knikt en ik 
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vraag een dekentje. wat een moeizaam geheel. Met een voetenbank waar oma mee komt zit hij 
aardig op z’n troon. Maar verder kan er zo weinig. Slim genoeg voor school maar te ver weg in de 
desa en niemand die hem gaat brengen en halen. Zo’n jongen zou naar het RC moeten maar of hij 
daar terecht kan zonder school-opleiding is erg de vraag. 

Ons 4e en laatste bezoek is aan Rilis (10). Lucas 
was er vorig jaar al eens geweest. Voor mij is ze 
onbekend. Spastisch en ernstig geretardeerd. Ze 
is naar het ziekenhuis geweest vanwege een 
epileptisch insult. Ze is daar nog ziek van en niet 
aanspreekbaar. Ze heeft er nu medicijnen voor en 
hopelijk blijft het daarmee rustig. Het is ook de 
vraag of de medicijnen voorhanden blijven als ze 
ze langdurig nodig heeft. Vorig jaar moesten de 
ouders van een meisje met epilepsie stoppen 
omdat de medicijnen te duur waren geworden. 

Tja wat dan? 
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vrijdag 7 september 
een volle dag en daarna de nachtbus naar Makassar 

Een ongewone les om 8 uur bij Stefanie want we nemen deels de stukken door die we voor het  
documenten voor Elim ziekenhuis hebben gemaakt. Een visie en missie document, een document 
met voorwaarden en inrichtingseisen. Alles in het Engels en vertaald door Stefanie in Bahasa 
Indonesia. Uitgeprint stempels er op (we hebben hele stoere stempels laten maken met de 
Stichting, logo, onze naam en functie erop), netjes in 4-voud in enveloppen. Ibu Erny van de RBM 
(tevens voorganger in het Elim) zal het vandaag komen ophalen en meenemen naar het overleg 
morgen. 

Om 9.30 uur ben ik terug en gaan we op pad met Ibu Rina en Ibu Sarungallo en Ibu Nary. 
Ons eerste bezoek is bij Alif (9). Ligt op de grond, heftig onder het eczeem , armen, hoofd hals, 
benen buik, kortom: waar niet. Ze weten niet waardoor. Voeding? Stof?  

Alif ligt een beetje scheef naar rechts, 
kromgebogen naar de televisie. Dat zagen we 
eerder bij bijvoorbeeld Igah. Op deze manier 
ontwikkelt een kind een voorkeurshouding waar 
het uiteindelijk in vergroeid. Een van de 
adviezen wordt dan ook: leg onmens recht voor 
de tv en leg hem ook andersom voor de tv, zodat 
hij naar links moet draaien. Bij het bewegen 
merk je al gauw dat hij niet graag uit die 
voorkeur bewogen wil worden. 
Hij is wel nog behoorlijk mobiel. Ik klem z’n 
bekken tussen m’n knieën en krijg hem zo 
behoorlijk symmetrisch en kan met z’n romp en 
armen aan de slag. Krijg hem zelfs met z’n rug 

en bekken tegen z’n voorkeur in bewogen. Dat is 
gunstig. Nu nog de Ibu’s overtuigen van de 
noodzaak dit vooral te blijven doen. 
Gezien de stijfheid in z’n heupen bij het strekken leg 
ik hem op z’n buik en dat vind hij niet fijn. Hij kreunt 
en steunt en zoek uitwegen maar moet er uiteindelijk 
aan geloven. Maar het is ook echt haalbaar.  

Het is altijd bijzonder en leuk dat je binnenkomt als 
vreemde, een jongetje ontmoet als onbekende en dat 
je elkaar langzaam leert kennen, ontdekken. Niet dat zo’n kind meteen altijd blij is met me, maar je 
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merkt dat er iets gebeurt als je afstemt, als je laat 
voelen dat het niet niks is wat je doet maar dat je wel 
naar hem luistert en niets forceert, dat je hem ziet en 
respecteert. 
We worden allemaal getrakteerd met een zak echte 
koffie van Toraja en gaan na een kop koffie verder op 
pad. 

Als we de trap naar het huis beklommen hebben zien we Aldo (12) op het balkon met z’n gezicht 
naar de rijstvelden zitten. Zo zag ik hem de allereerste keer in 2015 ook. Afwezig, apathisch wel. 
Hij was vorig jaar al heel erg veranderd: veel meer in contact en waar ik hem in 2015 niet mocht 
aanraken, zelfs geen hand kon geven, kon ik vorig met hen oefenenen op de mat. Toen was Ibu 
Rumissing erbij en ik ben benieuwd oef het zonder haar ook gaat lukken. 
Het tweede wat we tegenkomen dringt onaangenaam onze neuzen binnen. Aldo zit in Ernstig in z’n 
eigen vuil en wordt eerst naar het badhok gedragen en gewassen. Gillend ondergaat hij het 
badgebeuren. Kinderen worden vrij gemakkelijk ongewassen, niet verschoond achter gelaten. 
Als hij binnen gedragen wordt kijkt hij over de schouder van z’n moeder en ik zie een glimlach. 
Herkent hij me? 

Het begint met een worsteling op de bank. Aldo wil niet en 
de Ibu’s proberen van alles met hem maar bij Aldo is nee 
een echte nee en gaat ie dwars. 
We vragen om hem op het kleed te leggen en een kussen 
te geven en dan kunnen we aan de slag. Hoewel hij stil is 
en wellicht stijver dan ik me herinner van vorig jaar, is hij wel 
goed te bewegen met af en toe een protest als het te strak 
kat te staan en pijn gaat doen. Een spel van geven en 
nemen. Omdat we nogal bezig zijn met kinderen op hun 
buik leggen dacht ik hier ook bij hem aan. Lucas had ene 
beter idee: zielig en dan heupen strekken. dat pakt goed uit 
en we leggen de Ibu’s uit waar het om draait, letterlijk: z’n 
heupgewrichten. Als we vertrekken is er, meer dan een 
glimlach, en lach op z’n gezicht en ik zeg oprecht “tot ziens”! 
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Bintang (17) ligt op de vloer in een aller armoedigst huisje langs de weg van Makele naar 
rantepao. Ook hij moet eerst even verschoond worden en daar ligt hij dan. Weinig contact en zo te 
zien heeft hij het syndroom van Down heeft. Sterke houdingsvoorkeur en nauwelijks te bewegen 
tot iets anders. Beetje uItzichtloos, maar wel liefdevol verzorgt door oma. 
Kunnen wij iets doen? Dat de Ibu’s langs komen is belangrijk maar meer dan bijhouden van wat hij 
kan en dan vooral z’n bewegelijkheid, is er niet te doen. Ook belangrijk, dat wel.  
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Ons laatste bezoek is aan Randy (14) , de derde nieuwe voor mij vandaag. Lucas kent Randy al 
wel van vorig jaar. Een super vrolijke jongen met ataxie, die veel wil maar een weerbarstig lijf heeft 
dat alle kanten op gaat. Hij gaat vraag op de foto en dat wilde ik ook belonen met een foto-shoot. 
 

Hij is goed gemotiveerd en goed oefenbaar dus voor de komende tijd een leuke uitdaging om hem 
te blijven bezoeken. Hij kan zelf van lig naar zit en met hulp staan en lopen. Een rollator zou hem 
zeker verder helpen. 
Z’n rolstoel is volledig versleten, maar we hebben die van Agnesia terug. Die kan nu mooi naar 
hem! 

Hij loopt gesteund door z’n moeder mee naar de strata en zwaait ons uit. Een mooie afsluiting van 
deze werkdag! 

Ik maak me op voor m’n nachtreis naar Makassar. Met Prima Donna, die rond 20.00 uur vertrekt. 
Stefanie op de uitkijk bij haar huis wat daar komen ze voorbij. Ik neem een soepje voor vertrek en 
met alleen m’n dag-rugzakje sta ik om 20.00 uur bij Poppies aan de weg. Veel bussen en zelfs 2x 
Prima Donna, maar geen die stopt. Om 20.20 wordt m’n wachten beland en mag ik instappen. 
De komende 8,5 uur braaf zitten in de mooie ligstoel, met kussen en dekentje (omdat de airco altijd 
aanstaat). 
Ik ben ergens ingeslapen en als ik om een uur of 3 wakker word moet ik heel erg plassen maar 
heb niet de indruk dat er al ergens gestopt was. Tussen half 4 en 4 is er een stop en dan voel ik 
dat er een onaangename druk op m’n darmen staat. Ik moet zo min mogelijk bewegen en 
voorzichtig terug naar m’n stoel gaan. Volhouden tot het huis van Niki (die eigenlijk Cyntha heet), 
het Indonesische zusje van Stefanie. 

Om 7.10 is het eindpunt van de bus, Jl Peterani. Een grote drukke verkeersader waar op het RC 
aan ligt. Natuurlijk overspoeld dor taxi-chauffeurs, maar ik wil en GrabCar. ER is er een maar die 
komt niet langs de fly-over en blijft op 3 minuten wachten steken. M’n warme staan op knappen. Is 
er afvalemmer, een gat in de vloer.? ok, stilstaan niet bewegen geduld hebben.  
Ik bestel de Grab-car af en bestel een ander. Die gaat me bellen maar ik druk hem per ongeluk 
weg. Dan blijkt hij al voor m’n neus te staan. Ik mag eindelijk weer zitten.  
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Jalan Abdul Kadir 9, vlak bij de SLB (School) van Pak Nur en bi Achmad en bij Somba Opu waar ik 
de afgelopen 2 jaar logeerde. Maar eerst nog het huis vinden. Dat was lastig want nummertjes zijn 
nauwelijks te zien in het donker. Als ik eindelijk 9B heb gevonden doet een Indonesische vrouw 
open en leidt me naar boven. Niki ontvangt me in pyjama en ik vraag of ik naar de wc mag. “Doe je 
sokken uit (steunkousen voor in de bus) want de vloer is nat” en ik zeg “nee, hoeft niet”: ik zie 
alleen maar wc en wil zitten en ga zitten en loop helemaal leeg. Wat een verademing. M’n spullen 
staan al op de logeerkamer en ik mag eerst even rusten is haar idee. Heerlijk. Ik besluit twee uur te 
gaan slapen. Om 8 uur zie ik weer verder. 
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zaterdag 8 september 
17 uur in Makassar 

8 uur gaat m’n wekker en Niki biedt een ontbijt aan van spaghetti en voorzichtig probeer ik het uit. 
Heb tenslotte ook brandstof nodig. Ik ga eerst naar de SLB om Nur te spreken over Fikri, een 
jongen van 12 die een onderbeen mist. Helaas is hij niet op school en kan ik hem niet zien. 
Vraag is of wij een prothese kunnen verzorgen. Hij woont 4-5 uur buiten Makasar dus dat wordt 
even regelen. Nur noemt twee ziekenhuizen waar ze net als op het RC protheses maken. Als ik 
vraag waarom hij die voorstelt krijg ik geen antwoord. Goedkoper? Beter? Dat moeten we dus nog 
uitzoeken en wellicht de moeit waard want het RC is wel duur (m.i.) en echt goed vind ik de 
protheses ook niet altijd. Maar ken geen ander adres, tot nu toe. 
Nur haalt de rollator voor me die ik gevraagd heb (voor Alva) en het 
blauwe ding is behoorlijk gehavend. Ontbreekt een vergrendeling, 
handvat los, butsen en roestplekken. Maar het is en blijft ene 
rollator! 
Ik wordt uitgenodigd voor een bruiloft van een fysiotherapie-vriend 
van hem en even dacht ik dat het op de SLB was, maar we moeten 
me de motor. dan bedank ik. Is te veel voor deze dag (en m’n 
darmen).  
NIki is de kinderen halen en sms-t dat ik aar even moet rusten. Im 
slaap een half uur en dan is het huis vol met twee rondrennende 
jongens van 5 en 7. Leuk, gezellig maar heel druk. Later legt ze uit 
dat ze het zo leuk vindt dat er iemand is die Engels spreekt. Ze 
zitten op een internationale school. Met Nike samen nemen we 
spullen door voor de inrichting van ons therapie-centrum. Onder 
meer een loopbrug op kinderhoogte. Zij heeft een bedrijf die die 
spullen levert en kan een en ander voor ons bestellen. 
Hoewel ik gehoopt had dat Syamsul (jongetje met heup uit de kom) 
opgenomen zou worden door dr Jufri, waar hij gisteren was, is dat niet het geval en valt er weinig 

te bezoeken. 
Bezoek aan Ibu Rumissing is m’n laatste doel van 
deze dag in Makassar. Door de drukte loopt de rit 
met de chauffeur van Nike (wat een luxe) van 
normaal 10 minuten uit tot 45 minuten. Dat wordt 
wel goed plannen met de bus straks!  
Het bezoek is fijn. We praten veel over het werk in 
Toraja en laat foto’s zien van de boeken die we al 
hebben gedaan.  

 

Ze geeft commentaar en adviezen en ik zie ok wel dat ze het 
moeilijk vindt. haar werk, haar leven in Toraja. Toch leidt het 
ook af. Tussendoor moet ik naar de knie van haar 
schoonzus kijken en nodigt haar boer me uit voor nasi 
goreng. Liever even niet, dank u wel. 
Im maak een gaasje met honing voor haar linker arm en een 
speciaal antiseptisch gaasje  voor de rechter. De honing is 
de mop van 2018. Im ga naar de toko en zoek in google 
translate naar honing. Die zegt; “sayang”.  
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Dus ik vraag of er ook “sayang is” Twee meiden lachen, een derde meid lachen een vierde begint 
te zingen “sayang, sayang…saaaayang sayang”. Eén van de vier begint een kant op te lopen als ik 
“honey” zeg. Ja hoor daar gaat de sayang en heet “Madu” 
Madu is het woord voor honing, sayang het woord voor “schatje”. Blijkbaar vertaalt google honing 
naar honey en honey naar sayang. 
Heb Lucas al geadviseerd om, als hij zich erg alleen voelt , naar de toko te gaan en daar om 
sayang te vragen. Succes verzekerd! 
Ik ben bijna twee uur bij Ibu Rumissing en het is rustig, ontspannen en we bespreken veel. Wel 
continu met broer, zus en schoonzus erbij. 
IK neem afscheid en beloof voor vertrek langs te komen, uiteraard. Dan wordt het effe lastiger 
natuurlijk. Nu is er nog een ontmoeting in het verschiet, Daarna wordt het allemaal heel onzeker. 
We zien er allebei nu al tegen op, maar dat zal niemand verbazen. 

Met grab-car terug, een vreselijk voorzichtig rijdende man, erg langzaam maar ja, is ook een 
nieuwe auto en wel te begrijpen. Ben ruim op tijd 
terug bij NIki en kan nog even douchen en zo 
veel gelik naar de wc gaan. 
Zij en haar man en twee jongens brengen me 
weg. De bus vertrekt 21.00 uur, maar Stefanie 
had er 20.00 uur van gemaakt omdat NIki nogal 
van “op het laatste moment vertrekken is”. 
Hoewel we om 18.30 uur vertrekken (na een 
bordje droge rijst) belt Niki om 19,45 de 
busmaatschappij dat we er echt aankomen en 
dat ze op me moeten wachten.  

Even voor 20 uur ben ik er, niet zo’n drukke terminal, maar een busstation met maar enkel bussen. 
Stap bijna in de verkeerde bus, maar wordt door NIKi nog even de goede kant op gestuurd. 
Uiteindelijk vertrekken we pas om 20.40 om hopeloos vast te komen zitten in het verkeer. 
Ik zit prima bij en tegen het raam. Naast me komt een vrij brede jongen zitten en dan is het wel wat 
zoeken naar genoeg ruimte maar dat lukt ons uiteindelijk wel. 
Gevolg van de late start is dat de chauffeur erg hard rijdt en dat betekent ook veel en hard 
remmen. Toch slaap ik ook bij vlagen en ben blij met een stop tegen 4 uur. IK ga voorzichtig 
plassen, geen druk zetten en ook niet te veel wiebelen… dan blijft alles binnen. 
Om 6.35 uur land ik veilig en wel op m’n eigen wc in m’n kamer van hotel Pia’s Poppies.  
Gehaald!!!!  
Dan eerst iets eten om vervolgens nog wat te slapen. 
Het was natuurlijk een bizarre onderneming: in 34 uur 17 uur in de bus zitten, 3 uur in auto’s, 3 uur 
slapen en drie afspraken…. 
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zondag 9 september 
ziek en grote teleurstelling! 

De ochtend was een drama met m’n buik en darmen. Zal een ieder de details besparen, maar het 
is heel gênant om wakker te worden terwijl je darmen andere opvattingen hadden over rust. 
Laken vies, ondergoed bij herhaling vies. Ik wist niet meer wat ik moest, tot Stefanie met diaree 
remmers kwam. Oj die heb ik ook bij me. Leve de Etos! Dat heeft me de dag uiteindelijk staande 
gehouden. Kon zelfs wat bijslapen. 
Stefanie bracht nog een grote fles sportdrank, Indonesisch pillen tegen diaree, pak soep en 
suikervrije crackers. De manager maakte speciale thee voor me. Wat lief allemaal! 

Een verplichte langzaam-aan-dag dus. Niet verkeerd na de gekke reis van de afgelopen twee 
dagen (of eigenlijk anderhalve dag). 

Maar er was meer, er was teleurstellend nieuws van Ibu Erny. De therapieruimte is afgewezen 
omdat volgens de accreditatie-eisen er een ruimte voor steriele materialen moet komen en tja, dat 
wordt ‘onze” ruimte. Dat er een en ander mis kon gaan, ok, dat bouw je her in, maar dat het licht l 
zo snel uit zou gaan hadden we niet verwacht. Het heeft nauwelijks gebrand! 
Het Elim ziekenhuis is erg laat meet aanvragen van accreditatie en er is veel druk. Wij dachten 
daar wellicht een positieve bijdrage in te leveren met onze vestiging, maar niest is minder waar. 

Morgen maandag is een afspraak met het Elim, maar gaande weg de dag horen we dat Ibu Erny 
niet kan wegens een begrafenis, en later ook dat dr Hari niet kan… wegens een begrafenis. 
Dus voorlopig geen uitleg of toelichting van hun kant. Het RBM staat volledig achter ons, dat is fijn, 
maar helpt ons nu niet. 

We moeten nadenken over een vervolg: kleinere ruimt kiezen in het nieuwe gedeelte (alleen goed 
voor een soort spreekuur) of andere locatie zoals b.v. het ziekenhuis Lakipadada, dat al wel 
geaccrediteerd is. Ze hebben zelfs een fysiotherapie-ruimte al wordt die niet gebruikt. Via Stefanie 
kunnen we een afspraak proberen te regelen. Dat is weer een lichtpuntje in dit duistere moment, 
om maar even indeelde beeldspraak te blijven. 

In de middag heb ik contact met Annemarie, de vrouw van kokosolie, die het gezin van Syamsul 
ondersteunt. Ze is bij dr Jufri geweest en die wil wel opereren: de kom uitboren en dan kop terug 
plaatsen. Daarna week ziekenhuis. Kosten 9 miljoen exil opname voor een week (2,1 miljoen). 
Omgerekend € 540,-  en € 126,-. De verzekering is nog steeds niet rond doordat de moeder 
gescheiden is. Met steekgeld zou het sneller gaan maar daar zijn we principieel op tegen. Voor de 
nazorg is een vergoeding wel belangrijk, want dat gaat wel even duren lijkt me. 
 

Ik spreek af in Nederland informatie in te gaan winnen bij collega’s en 
wellicht bij een orthopeed via de netwerken die we hebben. Eerst zeker 
weten of zo’n operatie echt een kans van slagen heeft. DE kop stat er 
tenslotte al 8 maanden naast en dat heeft gevolgen voor de structuren 
(kraakbeen en bot) en de doorbloeding. 

Tot slot een mooie foto van de zieke Ibu Rumissing die met het mutsje van 
Mutssja uit Utrecht naar de Kerk is gegaan. Staat haar best mooi toch? 
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maandag 10 september 
minder dan een druppel 

Ook tijdens de les bespreken we de plotselinge wending van het Elim en er blijven veel vragen.  
Of je hier echt te weten komt wat er speelt is altijd de vraag. Er is een toezegging om het in 
december opnieuw te bekijken, maar dat is geen enkele garantie. WE kunnen nu niets maar ook 
een tijdelijke ruimt in Lakipadada of misschien bij de RBM (???) zijn opties die we willen 
onderzoeken. 

We hebben twee huisbezoeken van voor ons nieuwe kinderen samen met Ibi NaryNary en Ibu 
Rina. Ibu Sarungallo is naar een (inmiddels de) begrafenis. 
De eerste is Agnes. Als we binnen komen in het vrij grote, maar lege huis zit Agnes met haar rug 
tegen de muur op de grond. Haar moeder vertelt dat ze ziek is (ziek in de zin van nie lekker, griep 
of zoiets). Ze heeft koorts dus we zullen het rustig aan moeten doen. 
DE meeste problemen ligt ze te heb in haar benen: spastisch en met beperkingen in de heup en 
kniestrekking, voeten die  niet plat op de grond willen als ze staat. Bekende patronen. In bovenlijf 
en armen is er weinig of geen spanning al houdt ze haar handen en vingers wel in een typisch 
stand die past bij en vorm van spasme. Vooral de overstrekking van d vingers valt op. 
Er is niet veel contact, zeer niet verbaal, maar ze volgt me wel en reageert als het niet fijn voelt. 

Ik kan haar uitnodigen te komen zitten 
en later ook te komen staan. Dat 
laatste is gezien het spasme en de 
contracturen in haar benen niet goed 
mogelijk. Nou ja, met heel veel steun 
wel natuurlijk. 

Als we vragen om een stoel is die er 
niet. Geen stoel? Groot huis, geen 
stoel. Na enig aandringen komt er 
plastic stoel uit een kamer. Misschien 
ook een kussen voor in de rug? Nee 
die zijn er niet. De moeder komt wel 
met een voetenbankje end at si wel fijn 
want nu steunen haar voeten enigszins 
“op de grond”. 
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We hebben nog niet veel gedaan in deze houding, behalve bij 
Restu. We leren Ibu Iri hoe je voet uit het spasme kan “duwen 
“ en hoe je vervolgens via het onderbeen de enkel kan 
mobiliseren. Spontaan bedacht en ik weet niet of ik nu allemaal wetten of regels overtreed: het 
werkt en daar gaat het om. Kijken, onderzoek, uitproberen en evalueren. telkens weer opnieuw en 
dat vooral samen bespreken. Dat werkt toch wel heel erg goed. 

Een passende stoel zou toch een functionele verkering kunnen betekenen. We kunnen eenzelfde 
stoel als we voor Restu bedacht hebben voor haar laten maken. Als ik m’n handen wil wassen in 
de badkamer zonder deur wijst Lucas op een extra toilet aan de zijkant van de kamer waar we zijn: 
speciaal voor Agnes. Wauw, de eerste aangepaste toilet die ik zie! In de vloer gemaakt zodat ze er 
zo op kan schuiven. Waar de uitgang verder heen leidt laat zich raden, maar daar kijken we niet 
naar. 

minder dan een druppel 

Soms word je hier geconfronteerd met ondragelijk leed, onoplosbare problemen. Dan is de 
spreekwoordelijk druppel op de gloeiende plaat niet eens meer te vinden. dan staan we 
machteloos, is de situatie uitzichtloos. 
Bij Faisal is dat het geval. We klimmen de houten trap op en komen in een behoorlijk donkere 
ruimte. Overal liggen kleren. Er zijn een paar mesen maar wie wie is weten we niet goed. Bij het 

raam zit een broodmagere jongen verstijfd voor zich uit te kijken. hij reageert op ons met een klein 
beetje omhoogkijken vanuit de ernstig versleten rolstoel. 
Als we vragen wat hij heeft vertellen ze dat hij nu ongeveer 23 is en op z’n 17e uit een boom is 
gevallen. Later heeft hij ook een herseninfarct gehad. Zijn moeder werkt alle dagen in de 
rijstvelden en kan niet goed voor hem zorgen. Dat is ook te zien. Als ik met m’n iPhone bijlicht zie 
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ik de verwaarloosde huid van z’n benen en voeten. Opgezwollen en korstig. Vies en droog. Zijn 
kleren zijn niest schoner. Als ik iets probeer te bewegen aan z’n benen die strak tegen elkaar 
zitten, is er meteen weerstand en protesteert hij. Ook z’n armen kan ik niet bewegen. Hij kijkt me 
wanhopig aan en ik vraag “Sakit?” (pijn?) waarop hij knikt. In z’n handen houdt hij een dunne stok. 
Deze jongen zit opgesloten in zijn lichaam en kan niet weg. Zit alleen maar voor het raam en heeft 
en kan verder niets. Sterk en gezond tot die val op school, op z’n 17e. 

Lucas en ik kijken elkaar aan. Allebei aangedaan en ook wanhopig. Wat moeten we hier? Kan er 
geen broer of zus voor hem zorgen? We gaan op een afstandje zitten en kijken naar hem. Dan zie 
ik, terwijl hij z’n hoofd wat gebogen houdt, z’n ogen onrustig knipperen. Hij gaat huilen fluister ik 
tegen Lucas. Dan biggelen tranen over z’n wangen.  
Ik hurk naast hem neer en leg een hand op z’n magere rug. Ik weet niets te zeggen of te vragen en 
hij zwijgt ook. Zeker weten doe ik het niet, maar kan het wel raden wat er in hem omgaat. 
Met de dunne stok veeg hij z’n tranen weg uit z’n ogen. Het enige wat hij kan bewegen. 

Tijdens het terugrijden zij we nog lang stil. 

Na de lunch, waarbij mij darmen me tot voorzichtigheid manen, arriveren we vrij vroeg bij Poppies. 
We zetten een en ander op een rijtje. Wat hebben we aan hulpmiddelen te regelen, hoe moet het 
met Syamsul, de training van de Ibu’s volgende week donderdag, overleg met RBM, RS 
Lakipadada, Ibu Evi over een “office” voor ons in Makassar? Genoeg te doen dus. 

Er is ook goed nieuws. Via het netwerk in Nederland heb ik informatie over de 
operatiemogelijkheden van Syamsul en die zijn positief! Heldere adviezen die ik ga toetsen bij dr 
Jufri in de hoop dat hij die deelt. Het bestuur geeft ons toestemming en dat is fijn. 
Nu nog een planning voor de ok en goede prijsafspraken maken, ook belangrijk. Ik bel met 
Annemarie en zij is net als wij natuurlijk ook heel blij! 
Vanaf vandaag probeer ik dr Jufri aan de lijn te krijgen. Morgen is het een moslim feestdag en dan 
is iedereen, ook de Christenen, vrij, dus dat zal nog niets opleveren. Woensdag meer! 
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dinsdag 11 september 
een echte rustdag 

 

’s Ochtends na de les wandelen met 
Stefanie en de honden. Een beetje 
en verzoeking want m’n darmen 
hebben zo hun eigen opvatting over 
in beweging zijn. Prettig dat er dan weer tijdig en wc voor handen is. We gaan met z’n 
vieren, Lucas en Meike mee, op twee motoren naar het “buitenhuisje” van Stefanie en 

Bonto. leuk om weer op een motor te zitten. Wel voorzichtig om te wenen aan motor, 
verkeer en wegen en omdat Meike achterop zit en vindt dat ze zich niet hoeft vast te 
houden. 

We kijken wat rond, spelen memory, en hebben een heerlijk lunch van kip met pinda’s en 
rijst. 

Het is heerlijk bij het huisje en niets doen is heel welkom. Als Lucas, Stefanie en Meike 
gaan vliegeren bij de rivier, blijf ik lekker op de veranda in de schaduw, dicht bij de wc. 
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Inmiddels aan de Indonesische “stop de diaree” pillen en 
rond een uur of 4 ’s middags is het rustig. 

We eindigen op het terras bij stafante thuis waar nog 
een citroentaart van de ochtend staat voor de 
liefhebbers… 
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Helaas is van één handvat van de rollator uit Makassar de 
bevestiging bout uit het frame gevallen tijdens het transport. 

Een lastig onderdeel om te krijgen. Kon wel een andere bout 
vervangen en heb het eerste gereedschap voor de Bengkel 
(werkplaats) gekocht. 
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woensdag 12 september 
weer aan de slag 

Het is  inmiddels een ritme geworden van 6.30 opstaan, 7 uur ontbijten,  7.45 op de fiets 
naar Stefanie voor de les en ongeveer 9.15 weer terug. Tussen 9.30 en 10  uur stat de 
auto van de RBM klaar. Soms vroeger en soms later. Vandaag zouden we ouders met 
kinderen ontvangen op de RBM, een soort inloop spreekuur, maar om een of andere 
reden gaat dat niet door en is het verschoven naar morgen.  

M’n darmen hebben zich na gistermiddag rustig gehouden. Toch had ik voor de zekerheid 
inlegkruisjes gekocht om niet nog een keer in m’n slaap verrast te zullen worden. Zit wel 
lekker overigens op die houten banken hier. :-) 

We rijden heel erg om , waarom weten we niet, naar Sangallo, langs het huis van Ibu 
Rumissing en de Kerk waar we vorig jaar een aantal keren waren. Even slikken. Gaan we 
hier nog een keer samen heen of wordt het straks alleen een herinnering. Brr. Loslaten nu. 

Ons eerste bezoek is bij Amel, inmiddels 7. Ik ben benieuwd of er iets veranderd is in haar 
moeizame gedrag van bijten, knijpen, boos schreeuwen. Ze is opvallend goed gemutst als 
de hele delegatie binnen komt: Ibu Sarungallo, Ibu Rina, Ibu Esther, Ibu Herlina en wij 
natuurlijk. Beide ouders zijn er bij, net als vorige jaren, en grootmoeder schuifelt af en toe 
binnen. 

 

Voor de verandering, we werken altijd op het 
kleed) kiezen we voor de stoel en het valt op 
dat ze veel toelaat, wel een beetje 
tegenwerkt, maar dat is vooral heel speels. 
DE huis van haar onderbenen is dik, dik 
onderhuids bindweefsel met kleine wondjes. 
Links zit wat eczeem. Haar voetjes zijn koud 
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en een beetje opgezet (oedeem). We vragen ons af hoe dit zou 
komen. Later horen we dat ze de hele dag zit (kleermakerszit) 
en zelfs ’s nachts niet gaat liggen. 

Ook op de mat laat ze veel toe en ik kan haar benen 
onderzoekend bewegen en ze heeft voldoende bewegelijkheid 
in de enkels als de spanning er af is. Om haar heupstrekking te 
testen tik ik haar bekken op en zit dat haar benen rustig blijven 
liggen en haar rug hol wordt. Met een kussen er onder an ze 
prima in strekking liggen. Dat ze zo niet kan staan en lopen 
heeft alles te maken met een spasme dat dan optreedt. dat ze 
altijd zo i elkaar wil zitten is ontzettend jammer. Kunnen we daar 
iets aan doen, kunnen de ouders daar iets aan doen? Ze lopen 
iedere ochtend met haar (vertelt Ibu Rina). 

Dan is haar emmertje leeg (of vol) en begint het bijten 
spugen, knijpen. Ze ademt dan briesend, alsof ze uitgeput is, 
maar het lijkt ook alsof ze dan heel boos is. Af en toe kun je 
daar speels doorheen breken en lacht ze even. Alsof ze 
weet dat het een toneelstukje is. Ik denk echter dat het echt 
een soort van kortsluiting is in haar hersenen. daar absoluut 
het een Menander niet goed ontwikkeld. Zoals we gevraagd 
hadden mogen we de rollator meenemen. Blijkbaar was het 

al doorgegeven want hij stond keurig voor ons klaar. Ze heeft er te weinig aan en voor Alva 
zou het een uitkomst zijn! 

Bij het afscheid is weer een stuk vrolijker (opgelucht 
dat we gaan?) en worden we door haar en haar 
familie uitgezwaaid. 

De keuken ver voor de tijd van de eerste Bruynzeel. 
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We vervolgen onze reis naar het huis van de 3 
zusters, zoals ze hier bekend zijn. Was zelfs in 
de media geweest dat hun huis vorig jaar 
afgebrand was en dat ze sindsdien in een 
schuur wonen. De gemeente (maar ook de 
kerk) deed daar lang niets aan. Ik ken ze vanaf 
2015 en er is weinig te doen voor ons. De 
eerste keer had de jongste van de drie heel veel 
pijnen, maar was niet aanraakbaar. Ieder jaar 
staan ze op de visite-lijst en dit jaar is het leuk 
want ze hebben weer een echte woning! Niet 
meer op palen zoals eerst, maar op de begane grond. Ruim, opgeruimd, schoon. 
Geweldig. Ze kunnen daardoor ook zelfstandig naar buiten. Het winkeltje van de oudste 
(die het meeste kan) ziet er ook goed en goed gevuld uit. 
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Op weg naar Alva waar we de rollator af willen geven, komen we toevallig Winni (16) 
tegen. We stoppen en ven lijkt het alsof de Ibu’s voorstellen om op straat naar haar voeten 
te kijken. En dat terwijl de halve school daar marcherend voorbij komt. WE nemen haar 
mee naar haar huis om daar te kijken. 

Vorig jaar hebben Ibu Rumissing nogal stevig gewerkt aan het leren om rechtop te staan 
en dat te oefenen. De vraag was toen al” nieuwe schoenen. Maar ze zou echt meer 
moeten doen en oefenen. Er is iets vreemds in haar gedrag. Maar goed ze heeft ook twee 
onwillige benen en voeten en daar moet ze een heel eind mee lopen. Een beetje 
stevigheid zou kunnen helpen. Blijft dat het beter zou kunnen als we haar kunnen 
motiveren om te oefenen. 

Lucas kijkt nog even naar de grootmoeder (?) die vorig een hernia had en heel slecht is 
gaan lopen. Ze heeft geen pijn meer maar het gevoel in haar linker been is weg en ze 
staat en loopt scheef. 
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Alva is wat minder teruggetrokken als we hem vanmiddag na de lunch opzoeken. Er staat 
een nieuw zitje in huis en hij zit (gewoon) op een stoel i.v.p. van op de grond op de mat. 

We vouwen de rollator uit en wat onwennig gaat hij 
struikelend over z’n rechter voet aan de wandel. Ik help hem 
om ook z’n rechter handje goed om handvat te doen en dat 
blijft hij goed houden zo. Binnen enkele rondjes loopt hij als 
een kievit met de rollator, gaat links rechts en achteruit. We 
stellen nog een en ander bij (haha de nieuwe inbussleutel ligt 
in m’n kamer omdat ik niet wist dat we dit vandaag zouden 
doen) met een oude kapotte schroevendraaier en een 
combinatietang. Hij kijkt er helemaal blij bij en houdt niet op 
met lopen.  
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Als we weggaan zeg ik tegen z’n moeder dat hij er ook mee naar buiten kan en dat was 
niet tegen dovemansoren. Daar staat ie dan: trots als pauw voor het eerst op eigen benen, 
geheel zelfstandig buiten!!! 

 

Pagina  van 48 78



Reisverslag  26-8  t/m 24-09 2018 Stichting Somoi Makassar 

donderdag 13 september 
RBM 

De les bij Stefanie slaap we over omdat we Mopsie moeten gaan zoeken, het kleinste 
hondje van de drie. Zij is vanochtend vroeg weggelopen en niet meer terug gekomen. 
Onze zoektocht is nog tevergeefs als ik tegen half 10 weg moet voor de RBM….. 

Vandaag staat er een soort van inloop spreekuur geland op de RBM een gebouw even 
buiten Rantepao. Ligt aan een zijweg van de weg naar Makele (richting het Zuiden). De 
bedoeling is dat we ouders met kinderen gaan zien, maar onbekend is hoe veel. Als we 
om een uur of half 11 aan komen is de zaal (waar wij ook onze presentaties geven) al 
feestelijk ingericht. Er komt een vrachtwagen volgeladen met ouders en kinderen het 
terrein op en de zaal loopt vol.  

Ibu Rina zegt dat we mee moeten komen en we gaan naar de Snoezelruimte, ooit door 
Elizabeth (orthopedagoog) opgezet in de tijd dat ze samen met haar man Gert (priester) 
missiewerk deed. hier in Toraja. Zij waren de eersten die me via de RBM naar de kinderen 
toe bracht in 2015 terwijl de bedoeling was dat ik hier 3 dagen zou uitrusten van de drukte 
in Makassar. Daarna ben ik jaarlijks terug gegaan en dank zij die actie van toen zitten we 
nu hier! 
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Onze eerste bezoeker is Sapu (9) en is een enthousiast mannetje die meteen op onderzoek gaat 
en geïnteresseerd is in alles wat hij in z’n mond kan stoppen. Aangezien er een complete 
ballenbak is en twee manden met ballen en mini knuppeltjes heeft hij het druk. 

We concluderen dat de belangrijkste problemen in het staan en lopen zitten. Z’n benen en voeten 
zij wel mobiel maar raken in spasme bij staan en dan kantelen z’n voeten naar buiten. Hij wordt 
goed ondersteund door z’n ouders maar de voeten willen zo niet doen wat ze moeten doen. 
Zouden schoen helpen? We “lenen” een paar kinderschoen die bij de ingang staan van het 
gebouw (hier doet iedereen de schoenen uit bij de voordeur) en laten hem daarmee lopen. Het 
scheelt echt enorm! Niet vergeten de schoen straks weer terug te zetten natuurlijk. 
We leggen een en ander uit aan de ouders en stellen voor om schoenen aan te schaffen. Omdat 
ze niet geheel zonder geld zitten, moeten we nog even afwachten of wij daar aan moeten 
bijdragen en zo ja, hoeveel dan. 
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Onze tweede gast is Alif, die we vorige week vrijdag al thuis zagen. Hij is veel onrustiger dan 
vorige week. Misschien andere omgeving, de reis of is het omdat z’n eczeem erger is geworden? 
De plaatjes zijn echt niet fraai. We besluiten dit aan te gaan pakken. 
Veel hen en weer praten. In Rantepao is een huidarts, een particuliere kliniek, waar hij twee keer is 
geweest zonder resultaat. Zolang de medicijnen er zijn gaat het beter. De vader vertelt dat ze van 
alles hebben geprobeerd met de voeding om te kijken wat eventueel invloed zou hebben (melk, 
eieren en zo meer). 
Willen we verder komen dan moet hij naar Makassar naar een ziekenhuis. Ze hebben een hele 
basale verzekering en zijn bang voor de kosten van het consult en de medicijnen. Dat willen wij 
wel op ons nemen. Komt dan een retour van de bus bij. Vader kan niet gaan want hij moet op z’n 
werk blijven komen anders is hij z’n baan en inkomen kwijt. Betekent dat de moeder het moet gaan 
doen. 

Terwijl de ceremonie in de zaal doorgaat zitten wij te wachten in de hal van het gebouw en ontdekt 
Lucas een imposant boekwerk mat aales wat je weten moet over het onderzoeken en behandelen 
van kinderen. Inclusief heel veel ziektebeelden, hulpmiddelen (hoe je doe maakt), sociale 
aspecten. Knap werk van een Engelse meneer, gedrukt in 1987. Zou in het Bahasa Indonesia 
vertaald moeten worden! 
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Dan volgt de volgende stap in onze honger naar therapieruimte. We hadden tevoren al bedacht dat 
de RBM op z’n minst een tijdelijke lokatie zou kunnen zijn. Ligt aan een zijweggetje van de 
hoofdweg van Rantepao naar Makele (richting het zuiden). Niet makkelijk te bereiken want het is 
nog wel eens tukje van de hoofdweg af, mar wel een pand wat iedereen kent, waar veel ouders 
toch al regelmatig komen. 
Ibu Sarungallo heeft toegezegd dat het kan en als Pak Tandu dat gaat bevestigen dan staat er 
weinig meer in de weg. 
Dus gaan we een tweede ronde in met onze documenten! Voordeel is dat de RBM ze al heeft en 
heeft goedgekeurd. Hoeven we alleen de inrichting wat aan te passen, want een werkplaats zit er 
hier nog niet in. 

O ja, zal wel even leeg gehaald moeten worden. :-) 

’s Middags overleg ik met Stefanie. Zij heeft een vriend in het Lakipadada Ziekenhuis die 
farmaceut is. Zij kan een middel voor Alif maken als we dat willen. Ik overleg met Lucas en we 
besluiten om het doen gezien de crisis waarin z’n huid zich begeeft. En hoewel hij niet klaagt, 
verraad z’n onrust z’n pijn en ongemak die er van moet hebben. 
Mopsie is nog niet terug… 
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vrijdag 14 september 
volle dag met taart toe 

Omdat we om 8 uur moeten vertrekken voor een 
lange tocht naar Batualu, dat ligt in het zuiden en is 
2-3 uur rijden gaat de les bij Stefanie niet door. 
Hondje Mopsie is nog steeds niet terecht en dat is 
zorgelijk! 
De eerste stop is bij Randy om de rolstoel die eerst 
aan Agnesia gegeven was nu bij hem neer te 
zetten. Helemaal blij natuurlijk en zoals bij hem past 
schieten armen en bene alle kanten op. Ook weer 
geregeld! 

 

Het is inderdaad een lange rit naar de twee gebroeders Selman, Hendrik (24) en Johannes (23). 
We zijn er vorig jaar allebei al eens geweest. Beiden zwart spastisch, vooral Hendrik. Johannes 
kan meer, is minder vergroeid en kan ook lopen al is het met een looprek. IK houd me met Hendrik 
bezig met ibu Esther en Ibu Meri. Lucas richt zich op Johannes met Ibu Rina en Ibu Rifka. 
Mooie verdeling van aandacht en tijd. Als je alleen bent is het een hele klus. We zijn beiden bezig 
met instructies. Johannes verdient meer strekking in z’n heupen en Hendrik is zo stil geworden in 
z’n heupen/benen. Dat is wel zorgelijk dus daar moet even extra aandacht voor vooral om hem 
goed verzorgbaar te houden. We verzinnen o.m. zijligging met een stevig kussen tussen z’n 
benen. 
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Ons tweede bezoek is zorgelijker. Gina (9 jaar en 5 
maanden) is magerder dan vorig jaar en heeft veel 
bewegingsonrust. Haar hoofdhaar is dun vooral links 
en voor op haar hoofd. 
Na veel doorvragen (dankzij Lucas z’n 
standvastigheid en voldoende taalvaardigheid) blijkt 
ze helemaal niet zo goed te eten, of misschien nu wel 
maar ze is flink ziek geweest (oogontstekingen?) en 
daar is ze conditioneel nog niet van hersteld. Geen 
goede voeding, geen matrasje om op te liggen dus 
ligt ze op de houten vloer. Armoede ten top.  
Als ik na Lucas naar de wc wil vertelt hij dat het 
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zinloos is. Er is er geen.  
We sluiten een aanvullende voedselpakketje samen te stellen en dat te brengen en een matrasje. 
Daarnaast zouden we graag zien dat ze niet alleen maar ligt. Dus ja, ook hier een stoel of iets wat 
maakt dat ook eens op kan zitten. Haar hoofdje is slap dus daar moet ook iets voor bedacht 
worden. Getver, ging 3 jaar lang alleen maar beter met haar.Laten we er vanuit gaan dat het een 
tijdelijke terugval is! 

Na een door Ibu Sarungallo meegebrachte lunch diepe in een soort kleine warung opeten gaan we 
Sylma bezoeken. Zij kwam vorig jaar langs toen we bij Amel waren. Ze heeft een spastisch been 
rechts en werd daar op school om gepest. We lieten een nachtspalk maken op het RC in 
Makassar. Haar moeder bond haar voet iedere 
nacht vast met een handdoek… dat hielp niet 
zo goed. 

Het ws even zoeken maar we vonden haar 
huis. Schuchter liep ze de houten trap af en 
het viel me op dat haar linker voet ook naar 
binnen stond bij het lopen. Haar linker vet is 
inderdaad ook stijf en licht aangedaan. Haar 
rechter voet blijft het grote probleem. Of de 
spalk gebruikt wordt? ja iedere nacht? Er 
komen onduidelijke antwoorden. De spalk ligt 
bij oma, die kunnen we dus niet zien nu. 
Waarom ze die niet draagt krijgen we niet te 
horen. 
Haar schoenen zijn flink versleten, rechts 
vooral. We stellen voor daar iets mee te gaan 
doen, ter ondersteuning van haar voeten maar 
vooral ook om te laten zien dat we het heel erg 
serieus menen. Als we weg gaan komt er weer 
een glimlach. Zichtbaar ontspannen. Was ze 
misschien bang voor de confrontatie, voor straf 
dat ze de spalk niet genoeg gebruikt? Haar 
moeder was vorig jaar erg toegewijd, maar zit 
nu op Kalimantan. Vrijwel zeker om geld te 
verdienen. Oma moet het nu allemaal 
opvangen. 
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Bij Septian vallen we in de prijzen: hij is jarig en vandaag 6 jaar geworden! Zijn moeder, die ons 
vorig jaar al op van alles trakteerde, heeft flink uitgepakt met taart, cake, koek, snoepjes, nog meer 
cake….. echt ontzettend veel. En later komt ze ook met de vraag of we nasi mee eten. Wat zonden 
dat we net gegeten hebben. Niet dat het niet ok was maar dit was ook echt wel wat!. 

Probleem 
van Septian, net als vorig jaar is dat hij niet stabiel kan staan 
en zich daarom aan iemand vastklampt of zich laat vallen zodat 
hij komt te zitten. Als ik hem alleen steun geef aan z’n bekken 
als hij staat protesteert hij. Hij staat e loopt alleen als je hem 
aan z’n handen vasthoudt. Doe ik het niet dan trekt hij z’n 
benen in. Het is lastig vast te stellen of er geen kracht is of of 
hij het als patron zo aangeleerd heeft. Lucas stelt voor om de 
tweede rollator die ik meegenomen heb, een mini-mini-rollator, voor hem te gaan gebruiken. 

Van oefenen komt weinig met zoveel feestelijkheden op tafel. Er wordt 
gezongen , een kaarsje uitgeblazen en gebeden voor, neme ik aan, z’n 
nieuwe levensjaar. 
We eten wat van de cakes en zo meer en dan komen de bakjes om veel 
van die zoetigheden mee te geven. Lucas krijgt het voor elkaar om veel 
in mijn richting te laten schuiven (en bedankt!). 

Maar ja, dan nog de pannen met eten! Kip, rundvlees, sayur, vis, soep. 
Alles wordt in bakjes gedaan en meegegeven aan de gasten. Geen 
probleem. Zo los je dat op. Ik kom er af met wat kip en sayur voor 
vanavond. Helemaal goed. 
De zoetigheden geef ik wel aan de meiden van het restaurant straks, net 
als de fles “Sprite” die ik nog even in m’n handen geduwd krijg. Toch wel 
ontzettend gul en gastvrij he! 
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Zeker is dat Septian met betrokken en liefdevolle  
ouders en een oma woont. En vast staat dat zijn 
moeder fantastisch kan koken en bakken! 
Beladen met plastic tassen vol bakjes met taart 
en avondeten rijden we terug naar naar 
Rantepao. 

Het was een lange, volle dag. Om 8 uur klaar om 
te vertrekken, om 17.30 uur thuis. 

terwijl ik op het terras dit verslag zit te typen komt een berichtje van Stefanie binnen: Moppie is 
terecht!! 
Was ’s ochtends om 6.30 uur gestolen en verkocht door iemand … aan iemand…  
Nu kan ze haar terug kopen.  
Maar ze is terecht en dat is het belangrijkste (en niet geslacht om opgegeten te worden, want hier 
eten ze ook graag hondenvlees).  

Morgen naar Lakipadada om een zalfje op te halen voor de eczeem van Alif. Een vriendin van 
Stefanie is Apotheker daar. Verder geen bezoeken of andere afspraken dan eerst les bij Stefanie 
en koffie… 
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zaterdag 15 september 
weekend! 

Ja lijkt echt op weekend! Vanmorgen naar les en daarna op de motor met Lucas naar het 
Lakipadada ziekenhuis voor de medicijnen en zakjes voor Alif z’n eczeem. Beatrix, vriendin van 
Stefanie die daar Apotheker is ontving ons hartelijk. Met een zak vol medicijnen voor € 3,60 reden 
we terug naar Pia’s Poppies. Einde rit, einde werk Arme rug van Lucas die in z’n eentje op de 
scooter al te weinig ruimte heeft voor z’n lange benen en rug. 
’s Middags nog even naar de motor gekeken die we het eert zagen, maar behalve dat hij nu wel 
start, is er heel veel mee mis. Jammer. Gaat hem niet worden. 

Stefanie stuurberichtjes dat de directeur van het Lakipadada klaar stond om mij (ons) op te 
wachten. Waar was die man nou uit Belanda? Hij is er helemaal voor dat we daar de fysiotherapie 
ruimte gaan bemannen en hoeft allen maar te tekenen voor akkoord. Alleen de randvoorwaarden 
moeten nog besproken worden. Als voorbeeld noemde hij dat de dossiers van d kinderen niet het 
ziekenhuis it mogen. Nou, daar komen we wel uit. 
Wat een plotselinge wending weer! Nu hebben we ruimte op de rBM, die kunnen we prima houden 
voor consulten van de mensen die via de RBM daar komen. De snoezelruimte is dan voldoende en 
dan hoeft er niets aangepast te worden. Hooguit wat steun en hulpmiddelen voor onderzoek. 
Kussens, rollen, bal etc. Matras ligt er al. 

RS Lakipadada, de eerste insteek die we hadden tot dat Pak Tandu zij dat het gezien  
geschiedenis van de RBM persé het Elim moet worden. Nou, die moeten dus even wachten nu. 
Omdat het Lakipadada sinds vorig jaar geaccrediteerd is kunnen ze ook fysiotherapeuten in huis 
gaan halen en dan zouden we een fantastisch samenwerking op kunnen zetten. 
Ik denk aan uitwisselen van kennis (nou ja, overdragen van …) maar ook kinderfysiotherapie naast 
therapie voor volwassenen, die zij geen. Wie weet gaan ze zich dan ook voor de gehandicapte 
kinderen interesseren. Hoera. 
Als we er maandag uitkomen dan is het echt een feestje waard!!! 

Verder nog een op pad voor proteine-drankje voor Gina en een matrasje. Moet nog vitamine C bij 
denk ik en dan kan ze een maand kuren en aansterken, hopen we. Lucas gaat het dan monitoren. 

Behalve een hele vermoeiende lunch met gado-gado is het uitrusten beetje slapen, gitaar oefenen 
en wat schrijven en mailen. 
Wordt nog een drukke week maar er zit nu veel voldoening in wat al is en wat komen gaat! 
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zondag 16 september 
weekend! 

Heerlijk om vroeg wakker te worden en niets te hoeven. 
Uiteindelijk wel voor 8 uur naar het ontbijt, met ditmaal 
Pia’s uitgebreide omelet met groente erin. En daarna 
wat bijwerken in het mooiste “kanttor” van de wereld! 

Een rommel-wat-aan dagje. Maar wel even tijd om van 
alles op een rij te zetten, uitgebreid met Ibu Rumissing 
te bellen over de kinderen die ingezien heb en zij 
natuurlijk heel goed kent. Zo werken we toch nog een 
beetje samen. 
Ook besloten dat we Gia die we vrijdag zagen naar een 
dokter gaan brengen. We vertrouwen het niet. Zo slap, 
zo mager en zo veel onrust en dan nog haaruitval. 

Een muziek-boxje voor Fysal gekocht met USB stick en die wordt nu helemaal vol geladen met 
muziek. Een flinke lading vit-C voor Gina (ga ik straks ook aan Ib Rumissing geven) en nog extra 
proteïnen zodat ze een volle maand vooruit kan. Buskaart gekocht voor de nachtbus donderdag, 
hore geregeld in Makassar. maar als lekker pelan-pelan (langzaam). Geld gepind voor sponsoring 
van Cici. 

RS Elim 

Verder is het gewoon lekker wat aan rommelen zoals het op 
zondag past en ik mezelf eigenlijk nooit toesta. 
Dus toch een soort van vakantie vandaag! 

De komende week staat er nog heel veel op het programma! 
Spullen afleveren, SLB bezoeken, huisbezoeken, afspraak 
op Lakipadada en hopelijk handtekeningen zetten.  

Vrijdag staat de operatie van Syamsul gepland en daar ben ik 
soort van bij. 
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maandag 17 september 
een hele volle dag….! 

Kan het alleen mezelf klik nemen dat het 
programma zo vol was. Nou ja beetje ook 
niet, want de dinsdag valt uit omdat Ibu 
Sarungallo een begrafenis heeft. geen 
huisbezoeken dus. 

Ik had een lijst gemaild aan Ibu Rina van de 
kinderen die ik perse nog wil zien en vooral 
Alif omdat ik medicijnen voor z’n eczeem heb 
en Gina omdat ik voedingssupplementen, 
vitamine-C en een matrasje voor haar heb. 

Na de les van 8 uur, was het om 10 uur nog redelijk ontspannen vertrekken, maar ik wist 
niet meer dan dat we Gina en Septian zouden gaan zien.  

Ons eerste bezoek was aan 
Alif, Dat was fijn. heb het 
zalfje heel licht over alle 
eczeem-plekken gesmeerd. 
Jeetje wat heeft hij veel 
eczeem. Zo’n dikke droge 
korstige huid. Arm joch. 
Instructies aan de moeder 
over gebruik van de 
antibiotica- en de anti-allergie 
drankjes. Nou maar hopen dat 
het gaat werken. Lucas gaat 
er na de week in Makassar 
kijken. 

Cindy (15) was het tweede adres. Ik ken haar al van 2015. Ze is altijd vrolijk ondanks haar 
onwillige lijf, spastisch, veel van wat Ryand ook heeft: schiet alle kanten op! Omdat ik her 
altijd met Ibu Rumissing kwam stuur ik een foto van haar door.  
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Meteen reactie uit Makassar waar ze nu is (overigens 
weer geen chemo omdat ze de “chemopoort in de 
hals nog niet konden zetten”). Leuk die digitale 
verkeersweg. 

Hoewel ze net als Restu meestal zit en dan met 
beide benen naar buiten gedraaid, is ze nog wel heel 
mobiel. Zou toch bij zijn als ze de stoel die al in 2015 
beloofd was zou krijgen. 

Een rolstoel zou te weinig beiden omdat er weinig 
ruimte is in huis en op het terrasje voor het huis. 
Maar een passende stel… We zetten haar bij het 
lijstje “stoelen” soort van ons thema dit jaar. 

We krijgen een lunch aangeboden van sambal 
goreng telor (ei) met witte rijst en dat is niet alleen 
heel lekker, maar ook prettig eenvoudig. Daarvoor 
ook al gebakken banaan dus we komen niets tekort. 
De overgebleven (door grootmoeder) gebakken 
bananen worden gekocht door de Ibu’s. Ook weer 
grappig hoe dat gaat. 

Het is begin van de middag als we langs de 
school van Cici rijden om haar geld te geven 
voor het transport naar school. Na wat heen 
en weer mailen en bellen met Ibu Rumissing, 
mailen met Jan, die eerst sponsor zou zijn 
van Irta (maar zij wilde uiteindelijk geen 
opleiding meer doen helaas), om te vragen of 
hij Cici wil steunen om naar school te kunnen 
blijven gaan. En in blind vertrouwen (geweldig 
is dat toch) zegt jan ja en is het schooljaar 
voor Cici min of meer gered. Volgende jaar 

zien we verder. Moet toch lukken om deze krachtpatser met 24 euro per maand te blijven 
steunen. Zorg voor later. Ik benadruk nog een dat ze het hele bedrag goed moet bewaren 
voor school en met haar broekzak vol bankbiljetten hobbelt ze de deur uit. Klein detail: ik 
was de envelop met geld voor haar vergeten mee te nemen en moet gauw opnieuw 
pinnen. Iedereen wachten (stond er ook nog iemand voor me bij de bank die de 
geldautomaat niet snapte, of de automaat haar niet, geen idee maar het wachten duurde 
wel lang, in de hete middag zon. 

Opgelost en verder. Wie nu? Arnold! Inmiddels 27. Wie de verhalen van vorig jaar kent 
weet dat hij op z’n 14e (ongeveer) van het dak gevallen is en een dwarslaesi heeft. Geen 
spierkracht en geen gevoel vanaf z’n middel. De enige die ik ken die met een verlamd 
onderlijf toch met twee krukken kan staan en lopen. Prestatie! 

Hij wil graag een vakopleiding volgen en dat besproken we vorig jaar al, maar z’n 
grootmoeder was tegen. Hoewel dement, wist ze een aardige stempel te drukken. Nu is zij 
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onlangs (1-2 weken geleden nog maar) overleden en 
dan denk ik, ja, de weg is vrij. Maar niest is minder 
waar. Vader is tegen. Enz zoals Ibu Sarungallo dat 
goed kan, praat ze met de vader over Arnold, over 
opleiding, toekomst, kansen… en dan ineens gaat he 
gesprek over internet dat het niet doet, of de kralen 
die hij voor de RBM maakt (voor verkoop) en als je 
bijna denkt, nou laat maar dit gaat nergens meer over, 
begint zij weer over opname in het revalidatiecentrum 

in Makassar. Geduld is hier een hele schone zaak. Dit ligt dus al en jaar op de plank en 
weer beginnen we schijnbaar bij het begin. De kracht van de herhaling en het aanhouden. 
Deze jongen zou zoveel meer kunnen leren, andere jongeren ontmoeten, een beroep 
kiezen en daarvoor gaan. Techniek? Electronica? Wordt (weer) vervolgd, maar ik ben 
overtuigd dat hij de stap kan maken komende maanden. We zullen hem zeker steunen! Al 
is het alleen al met een retourtje naar het RC in Makassar. 

We gaan de rollator bij Septian brengen. Dit maal 
niet zo veel taart als op z’n verjaardag afgelopen 
vrijdag maar evengoed wel cakes, blikjes Sprite en 
weer moet er van alles mee als we weggaan. De 
rollator is nog gene succes. Met wat afstellen (ik heb 
nu ook een Bahco) moet het allemaal kloppen maar 
hij wil niet steunen. Interessant: hij loopt als hij 
opgetild wordt aan z’n armen; als hij hangt dus. 
Steunen is een andere functie van spieren 
(buikspieren) en dat leek vorig jaar al het probleem. 
Hij kan als hij op z’n rug ligt nauwelijks z’n hoofd optillen.  

Als hij staat en je houdt hem alleen 
bij z’n heupen dan protesteert hij 
alsof hij pijn heeft, maar ik denk dat 
het meer paniek is van niet kunnen 
of protest van niet wille misschien? 
Een uitdaging om uit te zoeken en 
het zou mooi zijn als we hem 
zelfstandig lopend krijgen met 
steunen op de rollator.  

Pagina  van 62 78



Reisverslag  26-8  t/m 24-09 2018 Stichting Somoi Makassar 

Het is al half 5 geweest als Ibu Rina zegt dat 
we de spullen naar Gina gaan brengen. Ik had 
liever al op de veranda van m'n hotel gezeten, 
maar ben blij met deze laatste actie. Echter 
niet vermoedend dat het een heel erg eind 
rijden zou zijn. Er komt echt geen eind aan en 
de wegen zijn bizar slecht. dat was toch wel 
eens anders. Als we eindelijk bij Gina zijn 
scheert het al. We geven de eiwitpakkertjes en 
de vitamine af en laten haar op haar mooie 
nieuwe zachte kleedje liggen.  

Zo te zien geniet ze ervan. Kan toch ook niet op een houten vloer, een dun rieten matje 
voor een kind wat alsmaar onwillekeurig slaande bewegingen maakt en dan keihard op de 
grond bonkt. Liever zien we haar ook naar een dokter gaan.E wordt heel geheimzinnig 
gedaan over haar ziek (geweest) zijn… tja wat moet je dan? eerst maar de oppep-kuur 
afwachten. Ze heeft voor een maand extra voeding nu. haar eigen vaste Ibu was er even 
ook bij, echt top, dus die zal het wel monitoren. 

dan de weg terug, lek voorspoedig tot chauffeur Eddy bedenkt dat hij de kortste weg wil 
nemen vanuit Sangallo. Vreselijke weg met gaten en soms geen afval, druk, geen ruimte 
voor passerende vrachtwagens, stinkende diesels waar hij pal achter blijft rijden. Echt 
waardeloos. veel te laat komen we eindelijk aan in Rantepao. Het is bijna 1900 uur en we 
zijn helemaal gaar. Morgen geen bezoeken, maar wel afspraak in Ziekenhuis Lakipadada 
om 8.30. We besluiten dat ik alleen ga voor het het gesprek en dat Lucas uitslaapt. 

Eenmaal op de veranda, na douche en omkleden is het wel weer ok. Alleen Ibu Evi zet 
druk, had al eerder gebeld toen we bij Gina waren en later in de auto, bellen met Lucas. 
Maar de lijn was te slecht. Nu dus opnieuw. Vrijdag gesprek met haar broer Kevin, een van 
haar hoofd-sponsors. Eerst van de Panti maar ze heeft Peter vaarwel gezegd en steunt 
hem niet meer. Hij, Kevin, wil wel een visie en missie document in het Engels. Ik denk 
eerst dat we die al hebben vanwege het Elim ziekenhuis, maar dat gaat alleen over Toraja 
de RBM, de Ibu’s en niet over een vestigingsplaats in Makassar. Daar gaat het vrijdag 
over: een “office” voor Somoi Makassar in Makassar. Word nu al onrustig over hoe we dat 
allemaal moeten gaan bemannen!  

Morgenmiddag maar gaan schrijven dus. Teksten van onze website halen, beleidsplan, 
jaarplan 2018. Is nog even een klus! 
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dinsdag 18 september 
een hele succesvolle ochtend….! 

Hoewel het onduidelijk is hoe we en vooral hoe laat we vertrekken naar het ziekenhuis 
Lakipadada, komt het uiteindelijk aan op een lift van Bonto, de man van Stephanie. Met 
haar ga ik het gesprek aan met haar vriendin daar, Beatrix, en remdan van het 
management. Stephanie voert hoofdzakelijk het woord en af en toe geef ik aanvullingen 
waar zij weer me verder kan. het si en constructief gesprek over hoe we het willen, wat 
we willen en wie we dan gaan zien en behandelen. Ook verantwoordelijkheden over 
registratie, officieel vestiging van 
onze Stichting in het ziekenhuis 
komen ter sprake. Gaat niet over één 
nacht ijs dus. Eindconclusie is dat zij 
een conceptcontract opstellen voor 
een jaar (meen ik) en dat we dat 
verder via Stephanie per mail gaan 
afhandelen. 

Lucas zal de eerste stappen moeten 
nemen als hij terug is uit Makassar ca 
1 oktober. 

Tot slot een rondleiding op de bestaande fysiotherapie-afdeling. Er komt een nieuwe 
unit vooraan in het Ziekenhuis en dat belooft wel wat. het huidige gebouw is wat 
somber en in de behandelkamers zie ik vooral mensen aan apparaten liggen. Ruimt om 
te oefen zie ik niet, behalve dan twee lopende banden, dat wel. Er wreken 5 
fysiotherapeuten en ze behandelen voornamelijk menuet het ziekenhuis. Ze zouden wel 
kinderen willen behandelen maar daar is meestal geen geld voor. Met de nieuwe 

verzekeringswet, waarbij 
Fysiotherapie vergoed wordt, 
gaat dat zeker veranderen en 
dat is gunstig. Ik denk zeker 
dat ze van ons kunnen en 
willen leren daar. Goed 
vooruitzicht dus! 
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We rijden met een private-car terug naar Rantepao en gaan ergens koffie drinken. Eerst 
bij “Letter-L” maar daar is net de stroom uitgevallen; dan maar bij Aras, tot dat daar de 
stroom weer aangaat. Wij terug naar “Letter-L” om daar prima koffie te drinken en een 
heel heftig chocolade taartje te eten op de goede afloop! 

Mijn darmen zijn het niet eens met deze suikerbom en ik moet voorzichtig zijn met terug 
naar huis lopen. Lopen? Ja lopen, thuis loop ik ook weer helemaal leeg. Getsie. Dacht 
dat het wel klaar was. Plannetje om samen met Stephanie ergens te gaan eten maar 
even uitgesteld. Middag en avond in de buurt van m’n kamer blijven om geen pillen te 
hoeven slikken. 

’s Middags het “vision and Mission” document geproduceerd en samen met een 
Engelse en Indonesische flyer gemaild naar Kevin. Geen zin meer om het beleidsplan te 
vertalen. Ik ga dat vrijdag wel mondeling doen. 

Vanavond de verslagen schrijven en mailen en opsturen. Klaar vandaag! Wel tussendoor 
de “Farruca’s “ van Kambiz geoefend op gitaar. Dat was wel even lekker. Donderdag 
gaat de gitaar naar Stephanie. Kan ze ook gaan oefenen! 
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woensdag 19 september 
de laatste huisbezoeken 

Omdat we weten dat er een SLB in Rantepao is, een school voor speciaal onderwijs, moeten we er 
wel een likje gaan nemen. Het is er alsmaar niet van gekomen. Omdat school er alleen van 8 - 11 
uur is moeten we er wel vroeg heen. 
Net buiten, of aan de rand van Rantepao ligt het schooltje. We worden hartelijk ontvangen door 
waarschijnlijk de directeur en krijgen een rondleiding in de school. Eigenlijk maar twee lokalen en  

die zijn dan weer door schotten in aparte stukken verdeeld. Er zitten 15 - 20 leerlingen op. 
Vergeleken met de sLB die wij kennen in Makassar (200 leerlingen) dus super klein.  De kinderen 
lijken vooral mentale problemen te hebben of zijn doof. Fysiek lijkt er weinig aan de hand te zijn. 
het blijft bij een praatje, veel handen schudden en minstens zoveel foto’s van de kinderen. Voor 
ons geen plek om verder iets mee te gaan doen. 
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Op dezelfde weg ligt een heel eind verder het huis van Fysal, de jongen met de dwarslaesie. We 
gaan hem de music-box brengen en als we de houten trap op zijn geklommen treffen we hem weer 
bij het raam. Niemand thuis. Hij zit er zo te zien ongewassen bij en heeft geen ontbijt gehad. Het is 
11 uur geweest. Lucas stelt voor eten te halen maar er is niets in de buurt. Wat een triest beeld is 
het toch. DE muziek is dan tenminste iets en Eddy, de chauffeur van de rBM dit jaar, zal zorgen 
voor nog meer Indonesische muziek op de USB-stick. 
Wat onthand gaan we verder. Dit is dus het leven van deze jongen iedere dag opnieuw. Voor het 
raam, niemand, zitten en zitten. We maken wel plannen voor extra zorg, betere zitting in z’n 
rolstoel. Kleding wellicht? 

Lucas moet op pad voor het verlengen van zijn visum en stapt in Rantepao uit. Wij gaan verder 
naar twee nieuwe kinderen. 

Apri (11) woont ontzettend afgelegen en zit op de houten vloer, soort podium, op een matje te 
wachten. Alleraardigste ouders die heel erg begaan zijn met hem maar verder niet zo veel kunnen. 
Hij gara niet naar school want dat is te ver. Aan z’n hersenen mankeert in dat opzicht niets. Zonde 
toch. Gezond geboren maar rondom de 7e maand hoge koorts, ziekenhuis en daarna motorische 
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problemen, Klinkt als hersenvlies ontsteking wat 
toch veel kinderen treft. Of wellicht, wij treffen veel 
kinderen hier met dit beeld. Er is geen 
vaccinatieprogramma en anders dan bij ons zijn 
daar geen plannen voor en wordt er dus ook geen 
geld aan besteed. 
De Ibu’s doen een eerste onderzoek en vooral Ibu 
Helena die geschoold is i fysiotherapie weet 
behoorlijk goed het spasme te onderzoeken. Beide 
armen en benen zijn aangedaan, linker helft wat 
meer. Tot is hij behoorlijk mobiel en dat is gunstig. 
Ik ben benieuwd of hij ok kan zitten.  

Hij doet dat wel, maar in kleermakerszit en met bolle rug. Dat gaat hem goed af. Ik zet hem op 
rand van het podium en gesteund met en kussen weet hij toch aardig rechts te zitten. Vindt ie niet 
echt heel fijn, mar het doet geen pijn. Het is vooral onwennigheid en misschien ook een beetje 
angst. 
Ik bedenk dat hij goed past in ons thema “stoelen” en noteer dat vast voor Lucas. 
na koffie en fruit gaan we het tweede kind bezoeken. Vlakbij en dus ook heel afgelegen in een 
kleine  compound van een aantal traditionele huizen. 

Ronald is 16 maanden. Zijn moeder had Malaria 
gekregen tijdens de zwangerschap. Ronald z’n 
donkere ogen kijken zoekend rond. Z’n lijfje is wat 
slap, maar als ik verder kijk en voel is er tremor in 
beide voetjes, beentjes en heeft hij de neiging te 
overstrekken in z’n rug en met z’n hoofd. Als ik 
hem wil laten opkomen tot zit dan blijft z’n nek 
gespannen en gaat z’n hoofd achterover. 
Met heel voorzichtig buigen van z’n hoofd lukt het 
om het spasme te doorbreken maar dan ademt hij 
veel moeilijker. Lijkt ook alsof er wat in z’n 
logeetjes pruttelt. Z’n hoofdje is aan de linker kant 
behoorlijk afgeplat en hij ligt ook altijd naar die 
kant. Hij kan wel naar rechts draaien maar niet van 
harte.  
Het is nogal wat, zo’ mannetje in je handen. Wat 
voor kansen heeft hij? Wij zien de kinderen 
meestal veel later, als er al veel vergroeid is, veel 
niet meer mogelijk is. Dit vraagt wel hele speciale 
aandacht en de vraag is: hoe kunnen we die 
bieden. Met 1x per wek of per twee weken ga jee 
dat niet redden en dan nog, wei heeft daar 
voldoende kwaliteiten voor om dat te doen?  
De sessie, die vol belangstelling wordt gevolgd 
door bijna de hele gemeenschap,  

Pagina  van 69 78



Reisverslag  26-8  t/m 24-09 2018 Stichting Somoi Makassar 

wordt afgebroken omdat er regen dreigt (we zitten buiten). Iemand zegt dat ik van harte 
uitgenodigd ben om daar te komen wonen. Nou ja, dat lijkt me geen optie, maar wel heel aardig 
bedoeld zeg maar. 
  

Al met al toch weer een hele dag met tot slot een visite brengen aan de oudste zoon van Ibu Rina. 
Hij is onderuit gegaan met z’n motor. Z’n knie en onderbeen liggen behoorlijk open en ik verbind 
hem met betadine gaasjes. Ik heb niet genoeg aan één zwachtel om het goe din te pakken, maar 
het zit er in ieder geval op. De knie is verder niet dik en hij kan er op staan, dus het lijkt inwendig 
mee te vallen. Zal morgen nog wat extra gaasjes meenemen. 

Hoewel ik behoorlijk hoofdpijn heb, zal ik toch aan de slag moeten voor de presentatie voor 
morgen. het idee is er wel, maar het moet nog wel in beeld gebracht worden. Al met ben ik om 
22.00 uur klaar, dat is wel lekker. 
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donderdag 20 september 
presentatie en afscheid van Toraja 

De laatste dag in Toraja. Ik besef dat goed als ik in de vroege ochtend aan m’n ontbijtje zit. Morgen 
heb ik m’n “kantoortje” niet meer. terug naar Makassar waar het heet eind druk is. Ibu Evi zou 
hetzelfde hostel gaan regelen voor ons (Lucas komt zaterdag ook), maar eigenlijk heb ik daar geen 
zin in. Zo’n kamer zonder raam, vies, slecht sanitair. Dus vraag ik om iets anders te regelen. Later 
de ochtend belt ze midden in de presentatie en doet wat voorstellen voor een ander hotel. Het is 
nauwelijks duurder en ziet er echt beter uit. Zou zelfs een zwembadje hebben. Of zij voor ons 
betaalt, net als vorige keer is niet duidelijk. Ik ga er maar vanuit van niet. Gaat alles bij elkaar, 
inclusief vroeg inchecken morgen (ben er al voor half 6!) kost het 27 euro voor twee nachten met 
ontbijt. 

 

Vandaag de representatie. Heb het aardig in elkaar 
gezet vind ik en Lucas komt om nog ween en 
ander dor te nemen en aan te vullen. Stephanie 
arriveert, zij is onze tolk omdat Pak Tandu er niet 
bij is. Achteraf gezien een hele goede keus, want 
zij kent alle ontwikkelingen en kan veel 
aanvullingen geven n extra uitleg aan de Ibu’s. het 
wordt daardoor een hele mooie presentatie met 
haar inbreng en van Lucas, die regelmatig aanvult 
en uitgebreider in gaat op onderwerpen.We zijn 
ruim anderhalf uur bezig geweest en er zijn ook 
relatief veel vragen. Meestal is he wat stiller. 
We hebben onze plannen met het Lakipadada 
ziekenhuis uitgelegd, hoe die de RBM en dus de 
Ibu’s daarin willen betrekken en dat het lim dus een 
in de wacht staat. Vooral dat we kunnen gaan samenwerken met fysiotherapeuten en 
(kinder)artsen is natuurlijk een enorme pré. We hope ook dat de IBu’s gebruik gaan maken van de 
fysiotherapie daar. Voorlopige gaan we uit van twee ochtend aanwezigheid daar van onze kant, in 
de hoop dat zij het gaan overnemen. Maar dat staat allemaal nog in de kinderschoentjes. 
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Na de lunch, want die hoort er natuurlijk altijd bij, worden we terug afgezet bij Pia’s Poppies. Daar 
kletsen we nog even na. 
Best gek: het is klaar hier! Niets meer te doen. Nets meer dan inpakken, afrekenen, feest 
terugbrengen, gitaar bij Stephanie stallen. Klaar. Nee ik wil niet weg, ik hou van de dagen hier, het 
werk, de mensen. 

Ik rommel wat met m’n spullen en pak zo’n beetje alles in en stap voor de laatste ronde op de fiets, 
met gitaar en wat spulletjes voor Stephanie en Lucas. 
Daar is het heerlijk koffie drinken en kletsen op haar terras. Lucas komt even later ook en heeft 
gebak meegenomen, met een bedank tekstje. Top. veel te veel maar het komt daar wel op haha. 
Als Ibu Rina belt dat ze in  Poppies zit met Torajaanse koffie voor me is het ook wel tijd om op te 
stappen. Effe lastig afscheid nemen. Heb zoveel steun gehad aan Stephanie en plezier gehad met 
lessen en samen op pad gaan. Super is het geweest en heel bepalend voor het succes dat we hier 
behaald hebben in deze 3 weken!  

M’n koffie puilt uit met spullen voor Ibu Rumissing, pakken koffie, fruit, kruiden van Stephanie (o.a. 
prachtige stukken kaneel, zo groot!!). Doe en en ander maar in een aparte plastic tas. Zondag 
maar zien wat er echt in past. Nu in de bus maakt het nog niet veel uit.  

Omdat m’n darmen sinds vanmorgen weer iets te overgevoelig doen, durf ik na de lunch niet meer 
te ten. Heb wat crackers en bananen voor in de bus en met water haal ik de ochtend wel. Niet 
weer straks met kramp om 5.15 uur op de Jalang Peterani staan zoals 2 weken geleden. Heb ook 
pillen (“diaree stop” zoals die hier heten) bij me en ga ze zeker gebruiken als het nodig is. . 

Om 20.00 aan de weg gaan staan. Inmiddels een meer dan bekende route. Heb wel zin in die 
ligstoel met dekentje; oogjes dicht en de nacht door hobbelen naar e ochtend in Makassar. 

Terwijl ik zit te schrijven komt er eerst een vers geperst fruitdrankje voorbij en even later krijg ik een 
pakketje eten mee voor onderweg. Schattig he die zorg! 
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vrijdag 21 september 
terug in Makassar 

Een dag waarop alles zo’n beetje mis gaat wat mis kan gaan. DE busreis was nogal 
gejaagd en hobbelig en slapen viel niet mee. Toen de eerste stop er was hoefde ik niet 
te plassen en toen ik moest plassen was er geen stop. Eindelijk verlost bij een 
benzinestation…. pfff. aast me vanaf Makale een jongen die helmaal niest zei, neerplofte 
en de deken over zich heen trok. Hele weg geen boe of bah. Hoewel het tot nu toe altijd 
goed is gegaan wordt er wel gewaarschuwd voor diefstal. Je slaap, je bagage staat op 
de grond, je gaat er uit om te plassen…  

Om 5.15 uur Jl Petarani, eindpunt van de reis en het is al bijna routine. Het gebedel van 
de taxichauffeurs, die maar blijven vragen ook al zeg je dat het niet hoeft. Met Grab-car 
naar het hotel. het si een na half zes. Een alleraardigste jongen in de lobby van het hotel 
ziet m’n reservering, inclusief “early intake”, maar zegt dat alles vol is. Kan niet zeg ik. Wel 
zegt hij. Je lost het maar op. Ik ben moe, wil naar de wc, wil even slapen en wil vooral 
geen gezeur en vertraging. Hij blijft volhouden dat het niet kan en komt dan na wat 
onduidelijk gedoe en bellen met de kamerprijs die bijna 50% hoger is dan de 
reservering. Ik wil dat niet, kom nou. Hij bellen met Ibu Evi die het geregeld heeft. Duurt 
nogal even voordat ze aan d lijn komt. Ja op dit tijdstip! Blijkt dat er alleen korting is met 
haar credit card. Blijkbaar regelt ze het, want ineens, bijnamen uur later mag ik naar m’n 
“studio”. Ja inderdaad en studio, er past precies een 2-persoons bed in en dan heb je 
het gehad. Nou ja, het is schoon, er is airco. Ik besluit tot 8.30 te slapen om daarna naar 
het ziekenhuis te gaan voor de operatie van Syamsul. 

Om 9.40 uur bel ik Dr Juffri. De operatie is uitgesteld naar zaterdag, want vandaag is 
alles vol. Vol? Shit: morgen? Dan ben ik voor niets eerder uit Toraja vertrokken! 

Dan belt Annemarie die e zorg heeft voor Syamsul en zijn familie: Syamsul wordt naar 
huis gestuurd want de operatie gaat niet door. Ik snap er niets van en ga naar het 
ziekenhuis. Dan maar even geen koffie en ontbijt nu. RS Grestelina. Annemarie komt er 
ook heen, maar geen dr Jufri. Symasul zit met z’n moeder op een zaaltje. Niemand snapt  
het. Dr Jufri is in gebed tot 1300 uur. dan spreek ik hem en hij legt uit dat volgens de 
laatste röntgenfoto de heupkop necrotisch is (deels afgestorven) en niet in de kom 
geplaatst kan worden. Ik zie de foto’s en denk dat hij helaas gelijk heeft. De enige 
oplossing is een brace en later een kop-kom-prothese. Maar ja, dan is er al veel viet 
volgroeid en vergroeid. Dus eigenlijk is hij niet te helpen, niet goed. Een brace vindt 
Annemarie geen optie (gaan ze niet gebruiken), maar ze krijgen bedenktijd. Ik probeer 
het samen met haar uit te leggen aan de moeder. Fikse tegenvaller dus. 
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Rest me niets anders dan toezeggen dat we het onderzoek, de röntgen en de 
ziekenhuisopname zullen vergoeden. Lucas zal later nog contact opnemen. Vooralsnog 
wordt Syamsul naar huis gestuurd met brufen en antibiotica. De logica ontbreekt mij 
hiervan, maar het zal. 

Als Ibu Evi de afspraak ’s middags ook afzegt ben ik effe helemaal niet blij met deze dag 
in Makassar. Ik blijf ’s avonds op m’n kamer en zoek foto’s van kinderen uit en maak 
overzichten. Heb nog crackers en water. Morgen verder zien als Lucas er is. 
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zaterdag 22 september 
de laatste afspraken 

Gek dat ik bij gisteren (vrijdag dus) vergeet dat het bezoek aan Ibu Rumissing wel door 
ging en ook heel erg fijn was. Door alles wat niet doorging had ik een tijdloos gevoel bij 
deze afspraak. We hadden veel tijd om te praten over werk en over haar en de 
toekomst. Had extra betadine-gaasjes, vitamine C, rolletjes verband, koekjes en koffie uit 
Toraja meegenomen. Ik krijg een heerlijk lunch, die we niet echt kunnen delen want de 
5e chemo die ze donderdag heeft gehad maakt haar misselijk. Mijn darmen zijn ook 
minder blij met het eten en met flinke krampen verdwijn ik in de kamar mandi 
(badkamer/wc). Ik blijf niet lang erna, want met diaree zit 
je thuis toch lekkerder. 

Lucas is gearriveerd en heeft meer geluk dan ik bij 
aankomst en kan zo door naar zijn kamer. We ontbijten 
om 9 uur en behalve moe van de busreis, is hij ook brak, 
wat ziek en heeft weinig eetlust. Het is bij tijden toch wel 
gedoe met ons fysieke stelsel hier. 

Om 10.30 uur ontmoeten we Wydia, een oud contact van 
Anette, oorspronkelijk van de Leprastichting in Indonesie. 
Inmiddels niet meer verbonden aan de Leprastichting 
werkt ze nu als organisatie met lokale partijen om te 
zorgen voor metsten met lepra. Lepra komt nog steeds voor en heeft nog steeds een 
stigma. Door verbeterde voorlichten en zorg is de mate waarin het voorkomt minder en 
met name minder invaliderend. Waar we elkaar in kunnen vinden is het aansluiten bij 
lokale organisaties. Zo zouden wij voor haar een springplank kunnen zijn in Toraja via de 
RBM en de Kerk daar. Omgekeerd zijn wij wel geïnteresseerd in organisaties die zij kent. 

Hoewel niets concreets afgesproken wordt is het fijn om elkaar gezien en gesproken te 
hebben. Wie weten kunnen we wat voor elkaar gaan betekenen in de toekomst. 

Om 12 uur staat Ibu Evi klaar, heeft inmiddels de koffie van ons overleg betaald (zo gaat 
dat) en zij brengt ons naar grootmoeder (van haar mans kant) en broer Kevin. 
Grootmoeder is grootsponsor van haar projecten zonder dat z dat weet geloof ik. Kevin 
zou onze sponsor kunnen worden voor de behandelruimte in Makassar.  

Ze wonen in een villawijk in het Noorden van Makassar, onvoorstelbaar groot en chique. 
We gaan het huis van grootmoeder binnen en ontmoet haar in pyjama in de 
slaapkamer. Ze is 90 en heeft veel lichamelijke klachten. Ibu Evi had al tevoren gevraagd 
of ik naar haar wilde kijken. hartproblemen, oedeem in beide benen, stijve en 
gespannen nek en schouders. Gaat vooral om een an ander uit te leggen, kousen aan te 
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bevelen, plaspillen misschien? Massage voor haar schouders en nek zou haar goed 
doen en dat past toch wel in de cultuur daar. een van haar bediendes zou dat ook 
kunnen doen. Na grootmoeder komt Kevin met een map vol foto’s van nek, 
wervelkolom en heupen. Daarnaast een MRI van de rug. Hij heeft rug-  en nekklachten, 
vermoedelijk door het veel zitten voor z’n werk, door te weinig bewegen…. 

Maar ja ook wel een hernabeeld op de röntgen en de MRI. Overigens maken ze hier 
graag vaak en veel foto’s. Je betaalt ze per stuk, dus dat loopt dan flink op. Of je er echt 
iets aan hebt, aan zo veel dan, is maar de vraag. En passant moet ik ook nog even naar 
de röntgenfoto’s van de voeten van zijn vrouw kijken en advies geven of de operatie van 
de grote teen (die te veel naar binnen staat) zinvol is.  Ik zeg van wel: pijnlijk en 
zinvol.Dan nog en vraag over de linker pols die stof is en of z’n houding wel goed is als 
hij staat.  

Het is al bijna 1500 uur dat we een restaurant bereiken voor de lunch. Natuurlijk heel 
goed eten, dat regelt Ibu Evi wel.  We eten samen met haar en Kevin en spreken ook 
verder door over de ruimte die we zouden willen. Vooral een “office”, een 
behandelruimte met misschien ook wel een slaapplek. Wellicht moet een kind langer 
blijven voor het aanmeten van een prothese en kan het niet heen en weer reizen als het 
van buiten de stad komt. Het si duidelijk dat we niet gaan betalen voor de ruimte, dat is 
een prettige gedacht, want zomaar iets permanent gaan huren is niet wat we willen. 

Verder dan de intentie van Kevin om voor ons ruimte te regelen komen we niet, maar 
we kunnen we wel op reken dat hij dat serieus meent en aan zal pakken. Ik heb zelf nog 
gene goed beeld van hoe we die ruimte kunnen gebruiken. Nu kunnen we op het RC 
een soort  spreekuur houden maar dat is niet van ons. Ligt in de lijn van het willen 
vestigen in Indonesie als organisatie. Wydia noemde dat ook herhaaldelijk. Als je meer 
wilt bereiken moet je een lokale organisatie zijn of daarbij aangesloten zijn. Het 
oprichten van een lokale tak van Somoi Makasar op Sulawesi is dan een logische 
stap.Hoe dat er uit met zien weten we niet en dat zal zich moeten ontwikkelen in de 
komende maanden als Lucas verder in gesprek gaat. Hoe we voor beide locaties als die 
er straks zijn in Makassar en Toraja bezetting moeten vinden staat nog op het lijstje 

“uitdagingen”  

En ’s avonds maar vast gaan inpakken….. 
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zondag 23 september 
dag van vertrek 

Klinkt als een cliché, maar het is al weer 4 weken verder. 
De tijd is dan ineens op. Hard gewerkt, veel gezien veel 
gedaan en veel bereikt. Nu, de laatste dag. 
Ibu Rumissing heeft gevraagd om mee te gaan naar de 
Kerk en, terugdenken aan vorig jaar, hoe we dat beleefden 
in haar kerk in Sangallo, doe ik het graag.  
Als Lucas en ik aan het ontbijt zitten (Lucas voelt zich nog 
steed s niet fit) belt ze om 9 uur… waar ik ben. Ja in het 
hotel!  DE kerkdienst is om 9 uur en niet om 10 uur. Ik 
weet zeker dat ze vrijdag 10 ur had gezegd, maar het spijt 
me echt dat het nu mis gaat. Leek me echt een mooi 
afscheid, samen naar de kerkdienst, bij haar thuis nog wat 
napraten en dan uitchecken hotel. 
Nou ja, we vertrekken tegen 10 uur naar haar huis in Makassar en terwijl we daar zitten komt ze 
tegen half elf aan. Mooi gekleed, mutsje op. het staat haar goed en alle kleuren kloppen. 
Ik heb tot ongeveer 12 uur. Ibu Rumissing praat vooral met Lucas en dit keer zitten we niet naast 
elkaar maar tegenover elkaar. Er vallen veel stiltes en ergs passen die ook. Wat we echt willen 
delen heeft geen woorden, is misschien ook te pijnlijk om te verwoorden. We vechten allebei tegen 
het zelfde: afscheid. Als ik tegen 12 uur tegen Lucas zeg, “kom we gaan”, ontstaat er bijna 
organisch een moment van samen. Ik hou haar vast, spreek alleen maar tranen en voel haar hoofd 
tegen m’n hart.  

Nee geen woorden, nou een beetje als “keep strong, keep going…” Maar over weerzien kunnen 
we niets zeggen. 
Handjes schudden en bedankt worden en bedanken, onhandig wuivend bij het weggaan en nog 
even omkijken. Wat is dit klote. Zonnebril op en grab-car bestellen door m’n wazige lenzen.  

Hotel. Uitchecken en dan samen met Lucas nog even lunchen. Heb niets meer te doen en Lucas is 
nog steeds brak. Denk en vind dat hij moet rusten n besluit omvaar vast naar het vliegveld te gaan. 
Ongeveer 2 uur te vroeg, maar kan daar ook wel ergens gaan zitten. 
Onderweg bedenk ik nog dat ik nog even langs Ibu Rumissing kan gaan, maar twijfel. Iets 
vasthouden wat je los moet laten of zoals iemand zo mooi schreef: “Loslaten is een andere manier 
van vasthouden” O het vliegveld twijfel ik nog steeds aan m’n besluit maar vind uiteindelijk wel rust 
als ik door de douane ben en haar kan bellen. heb daar wel veel tijd voor en bellen kunnen we 
beter dan “life” praten hoe moeilijk we afscheid nemen vinden. M’n reservering bleek niet te 

Pagina  van 77 78



Reisverslag  26-8  t/m 24-09 2018 Stichting Somoi Makassar 

kloppen (ik wil persé aan het gangpad zitten) en na standvastig aanhouden kreeg ik m’n zin : 
stoelnummer G ipv H maar dat is inderdaad ook aan het gangpad. Daar waar menigeen helemaal 
niet van zijn of haar stoel komt (niet te geloven) loop ik wel 6 keer naar de wc. Drink ook wel heel 
veel water, dat is dan ook wel weer zo.  
We hebben vertraging en dat makt het spannend. Heb 2 jaar gelden m’n aansluiting in Singapore 
gemist, maar het gaat toch goed. aan boord zit ik naast een mevrouw die zo dik is dat haar buik 
over de leuning heen valt. Ze vindt het voelbaar niet fijn dat ik er naast kom zitten en doet verwoed 
pogingen om zichzelf zo smal mogelijk te houden. Onbegonnen werk. Ik doe m’n best om m’n 
eigen stoel te bemachtigen tijdens de reis en weet daar aardig mee weg te komen. dat ze ok erg 
naar zweet ruikt gaat gelukkig over als de airco aan staat. In de diepvries ruik je minder. 

Op Singapore Airport is het heel ver lopen naar de trein  die me naar Terminal 4 brengt. wat een 
enorme luchthaven is dit! 
De aansluiting is prima. Lenzen uit, steunkousen aan, op naar 13 uur zitten.  

De reis verloopt prima. Met twee plastic bekertjes wijn (te koud e te zuur, maar oh wat lekker!) en 
een oxazepam, ook nog wat kunnen slapen. De meeste amuseren zich met films, metaal veel 
geweld, en ik doe niets. zit, denk, ben, wacht en plas zo af en toe. Is best lekker. Heb misschien 
wel leren reizen en wachten. De heenreis, 4 keer met de nachtbus, nu de terugreis. Zijn en 
ondergaan. Niets doen als een luxe. 
We komen eerder dan verwacht op Schiphol aan, ver van d luchthaven want er is geen gate vrij. 
Dus wachten op een trap en de bus die ons naar de aankomsthal brengt. Dan heel lang wachten 
op de bagage… tja, die moet ook uit het weiland opgehaald worden tenslotte. Om 8.30 eindelijk 
met koffer door de douane (dei er niet is) en een espresso met Nellie in het eerste de beste 
koffiehuis daar. 

Eenmaal thuis is het raar stil. Moe. Is voor mij al ver in de middag qua tijd… maar ook wel ok. Ben 
tevreden. Heb het goed gehad en goed gedaan.
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