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zondag 25 augustus  dinsdag 27 augustus 
dag van vertrek dag van aankomst 

In het licht van een kortere versie van m’n dagboekverslagen begin ik 
met een beknopte samenvatting van de heenreis die al met al 12 uur 
langer duurde dan gepland. De SAS-vlucht naar Kopenhagen was 1,5 
uur vertraagd en daardoor was de overstaptijd naar Singapore met 
Singapore Airlines ruim verstreken bij aankomst. SAS bood een 
nieuwe vlucht aan met Quatar tot Jakarta, want verder hadden ze 
geen overeenkomsten met de luchthaven daar. M.a.w. daar moet je het 
zelf uitzoeken. Quatar vertrekt dezelfde middag met een tussenstop na 
5 uur vliegen in Doha (Saoedi Arabië) om daarna in 9 uur naar 
Jakarta te vliegen. Ik kom daar 6 uur later aan dan gepland en heb 
geen vlucht naar Makassar en kan die ook nergens boeken. Lekker 
zo’n enorm vliegveld! Na veel zoeken en vragen terminal 2 gevonden 
waar Batik-air kantoor heeft en vluchten naar Makassar verzorgt. 
Met wat gedoe kan ik om 18.45 uur mee en dat is dan een enorme 
opluchting. Extra kosten vanwege 10 kilo overgewicht bagage (die 30 
kilo mocht wel mee met Singapore Airlines), de kosten van een extra 
ticket en vooral een hoop stress. Later zal ik de kosten meten verhalen 
bij de SAS. Om 23.00 uur ben ik in het Dalton Hotel… 36 uur reizen 
verder. De volgende ochtend ga ik met de bus naar door naar Toraja. 
Daar kan ik echt uit gaan rusten. Nu is en 
douche en een bed het enige wat belangrijk 
is.  

Dat ik de volgende ochtend na gek genoeg 
een halve nacht slapen braaf om 8.30 aan de 
weg zit te wachten op de bus van Manggella 
naar Toraja is wellicht wel erg Nederlands. 
Van de portier van het Hotel kreeg ik een 
krukje. Uiteindelijk om 9.30 ur stopte de bus. 
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Het late vertrek werd gevolgd door een lange pauze bij een soort van 
supermarkt waar van alles gekocht moest worden.  

Dat we pas voorbij 20.30 uur in Rantepao (Toraja) aankwamen is 
daardoor niet zo gek. Had echt vee eerder kunnen zijn.  

Via whatsApp hield ik Stephanie op de hoogte waar we waren maar 
door vermoeidheid was ik inmiddels aan het hallucineren. Ik zag 
allemaal dingen die er niet waren en wat er wel was herkende ik niet. 
Ik wacht op een brug die er net was en de brug die er wel was zag ik 
over het hoofd. Gelukkig had zij tevoren, heel slim, met de chauffeur 
afgesproken om mij bij het eindpunt af te zetten. Kon niet missen en 
inderdaad daar stond ze ook, met haar man Bonto om me met de auto 
naar Sulawesi Castle te brengen, het onderkomen dat gerund wordt 
door Sarah. 

Daar wachtte een heerlijke maaltijd, gezelligheid en een kamer met 
een heel erg lekker bed…. morgen zien we verder! 
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Woensdag 28 augustus 
Rustdag in Rantepao 

Het was heel lekker wakker worden in 
mijn nieuwe kasteel. De kamer is niet groot 
maar met alles wat ik nodig heb en 
uitstekende WiFi want ik woon onder de 
router. Maar beneden in de ontvangst- en 
eetruimte is het niet minder. Prachtig huis 
met voorlopig 3 officiele kamers in 
verhuur. Ik heb een soort van 
reservekamer en ben de enige zonder 
balkon. Maar als Sarah er niet is mag ik op 
haar balkon (kamer naast mij) met prachtig 
uitzicht. Op de derde verdieping kan ik ook op het balkon want dat is 
voorlopig een werk- en kluskamer. 

Leuke gastvrouw, kookt en bakt graag en doet heel erg haar best om ook 
van het ontbijt iets moois te maken met zelfgemaakte jams en pindakaas, 
gezond brood, gezonde cakes van voornamelijk vruchten. Als je wilt krijg je 
een eitje of bak je die zelf. Wel zo makkelijk. En wauw wat een geweldige 
keuken. Twee nichtjes helpen haar met huishouden en koken. Is wel nodig 

want er zijn continu problemen 
met watervoorziening (de bron 
is uitgeput door droogte) en de 
warmwatervoorziening 
begeeft het regelmatig. Als het 
wel werkt heb ik een 
fantastische douche! 

Rustdag. Wennen aan “niet in 
Pia’s Poppies” wat bijna 
nostalgisch is geworden, maar 
het klopt dat daar de service 
slechter is geworden en er 
meer herrie is van hanen en 
honden. Ontbijt is er zeker niet 
beter op geworden, net zo min 
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als de WiFi. Dus veel meer plussen in Sulawesi Castle, maar wennen. 
Sarah is naast vriendelijk erg onderhoudend oftewel praat aan een stuk 
door en het valt op dat ze veel aandacht nodig heeft voor haar eigen 
bezigheden en haar klussen in het huis. Belangstelling voor gasten is wat 
minder zeg maar. 
Het concept: huis bouwen met gastenverblijf, grote keuken om te koken en 
goed, gezond eten verzorgen voor gasten spreekt me natuurlijk heel erg 
aan.  

Eind van de ochtend Stephanie opgezocht die een een drum-parade van 
Meike, haar dochter bij wilde wonen. Ik mee en in de herrie van trommels 
en zo meer de vele klassen van de basis-scholen voorbij zien marcheren. 
Leuk hoe heel erg serieus dat er aan toe gaat.  

Na afloop wat eten en bij haar op het balkon tot eind van de middag bij 
zitten praten. Het is heerlijk om hier weer te zijn. Bijna 4 kilo kaas, 2 flessen 
wijn, Rinse appelstroop en Schenkstroop afgeleverd. Scheelt 7 kilo in m’n 
koffer en oh ja, had nog wat stroopwafeltjes te verdelen. 

Ik kon ’s avonds mee-eten met de restjes 
van de vorige avond. Erg fijn. 
Morgenochtend overleg met Ibu 
Rumissing en Ibu Rina over het 
bezoeken van de kinderen de komende 
weken. Morgenavond komt Anette en 
dan moet er wel al een en ander klaar 
staan vind ik. 
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Donderdag 29 augustus 
de eerste afspraken 

Om 10 uur heb ik afgesproken met Ibu Rumissing en Ibu Rina om de eerste 
planning te maken m.b.t. de huisbezoeken. Het is spannend om Ibu 
Rumissing weer te gaan zien. We hebben veel contact gehouden via 
WhatsApp en mail en regelmatig bellen, maar het is natuurlijk volomen 
anders om elkaar weer te zien. Vorig jaar deze tijd was ze vreselijk ziek en 
zag er ontzettend slecht uit door de operaties, de chemokuren, de infecties 
aan haar onderarmen door alle infuusnaalden. Het is daarna ook spannend 
gebleven hoe het verder met haar zou gaan. En naarmate Augustus dit jaar 
naderde wist ik dat ik haar weer zou zien. 
We hebben bij mij afgesproken omdat er beneden een grote lange tafel met 
veel stoelen staat.  Het is er voldoende licht en het is er koel (koud bijna ’s 
ochtends!). 
Het weerzien is fijn en ook een beetje onhandig omdat omhelzen niet gepast 
is. Deed dat vorig jaar in Makassar wel en toen moesten we ook allebei 
huilen om het weerzien, om de ellende waar zij toen in zat en hoe ze er aan 
toe was. Iemand life ontmoet die er zo ziek uitziet is effe iets anders. Het zo 
kwetsbare van ons bestaan.  

Het weerzien was bijna vanzelfsprekend, zoals het (behalve vorig jaar) de 
voorgaande jaren ging. Blij en meteen vertrouwd. Dit jaar, sterker nog deze 
week gaat Ibu Rumissing voor het eerst weer mee met de huisbezoeken. Ibu 
Rina helpt o.m. met de planning. Vorig jaar moest ze dat alleen doen omdat 
Ibu Rumissing volledig uitgevallen was en dat vroeg nogal wat van haar. We 
hadden mooie gesprekken over de kinderen n.a.v. de “Data-bank” die ik 
vorig jaar had gemaakt waarin alle kinderen met foto’s per jaar in staan. 
We hebben ze allemaal besproken en kort ook de lijst van nieuwe kinderen 
die Lucas na mij gezien heeft. 
We gaan meteen morgen al aan de slag en zo kan ik Anette meteen 
meenemen in de manier van werken hier in Toraja. Ben heel erg benieuw 
naar wat zij er van gaat vinden. Zo weinig thuis ik me voel in Makassar, zo 
veel meer ruimte voel ik hier om te werken. Hier heb ik m’n netwerkje 
opgebouwd met de Ibu’s, de ouders, de mensen van het management van de 
RBM, de beide ziekenhuizen Elim en Lakipadada. De vriendschap met 
Stephanie en de steun die ik van haar ervaar, de vriendschap met Ibu 
Rumissing. En natuurlijk de contacten met de kinderen in Rantepao, Makale 
en Sangalla en in de kampongs. Anders dan in Makassar waar er twee 
praktijken met fysiotherapie zijn en een revalidatiecentrum, is het hier tot 
nu toe uitsluitend veldwerk. 

Als ik na het overleg voorstel om samen te lunchen wijst Ibu Rumissing m’n 
aanbod af. Ze is heel secuur op wat ze eet en is bang voor eten met ve-tsin 
erin, een Chinese smaakversterker. Dus liever haar eigen eten. Zo gebruikt 
ze ook geen medicijnen van de ziekenhuizen maar kruiden en 
supplementen. Die zijn erg duur vertelde ze later, maar we hebben dank zij 
de mij steunende donateurs (of beter: de haar steunende donateurs via mij) 
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een speciaal potje met geld waardoor het voor haar betaalbaar is nu en de 
komende tijd. Omdat de laatst gemeten bloedwaarden in Makassar helemaal 
goed zijn is er goede hoop. Spannend blijft het natuurlijk wel want ze heeft 
veel pijnklachten, is soms benauwd en hoest. 
 

’s Middas heb ik van alles te regelen: fiets (liever 
meteen twee) en een motor. Lucas had er een van de 
RBM vorig jaar. Als die nog vrij is dan scheelt dat 
weer in de kosten.  
Ik heb nog niet zo’n zin om te gaan regelen, “aan het 
werk te gaan”. Nog moe van de reis, de 
omschakeling naar 6 uur later hier. Ik slaap erg 
slecht en vooral te kort dus. Daar waar ik bij poppies 
’s avond bier dronk om te ontspannen heb ik me 
voorgenomen om dat te laten. Zo lekker vind ik het 
eigenlijk ook niet en een maandje geen alcohol… 
waarom ook niet.  
De waterinstallatie hapert en om een of andere 
reden heeft iemand buiten de hoofdkraan van de 
watertoevoer afgesloten. Ik kijk en denk mee met 
Sarah hoe we dat op kunnen lossen. Controleren een 

en ander en bespreken wat er gedaan moet worden om o.m. het warme 
water te herstellen in haar eigen douche. Voor haar is het lastig om dat 
allemaal alleen te moeten doen naast de verder zorg voor de Castle en de 
gasten. 

Zowel de fietsen als de motor zijn gelukt. Ik ben klaar voor de ontvangst van 
Anette en de start van de bezoeken.  

’s Avond heb ik een eetafspraak met Pak Tandu om bij te praten over de 
RBM en de plannen die wij hebben: nog steeds een praktijkruimte opzetten 
in Rantepao en het liefst ook een orthopedische werkplaats erbij. 
Dat ik vorig jaar met ZH Lakipadada in zee ben gegaan nadat het ZH Elim 
kort na de start al afhaakte, begrijp hij wel maar hij ziet toch liever dat we 
in het Elim gaan zitten. Het Elim is via een overkoepelende organisatie 
verbonden met de Toraja Kerk en de RBM. Dat er verhalen zijn over 
mogelijke corruptie, dat moet je dan tijdens het eten niet noemen. Dat blijft 
een soort van voorzichtig aftasten nu en in volgende gesprekken. 
Betrouwbaarheid is op alle niveau’s een lastig issue hier. 

Pak Tandu wil Anette graag ontmoeten en stelt voor om morgen (weer) 
samen te eten, maar dan met Anette erbij. Op de weg terug rijden we langs 
het eethuis waar de kersvers gelande Anette zojuist heeft gegeten en we 
sluiten aan om even wat te drinken en alvast in gesprek te gaan. Ik ben 
inmiddels al ingestort (21.00 uur) en heb geen zin meer in gesprekken. Ik zit 
met m’n tasje met schone was die Stephanie bij restaurant Aras (waar we 
gingen eten) aan mij afgeven heeft. Ik wil slapen…. 

Eenmaal thuis raak ik in paniek want ik ben de plastic tas kwijt. Moet nog 
in dat eethuis liggen. Met flinke tegenzin fiets ik terug naar dat eethuis 
maar vind er geen tas…. dan besef ik dat ik die plastic tas in m’n rugzakje 
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had gedaan op weg naar huis… ligt dus gewoon thuis. Pfffff. ben duidelijk 
nog niet helmaal geland! Of helemaal niet. 
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Vrijdag 30 augustus 
1e werkdag 

Was even vergeten dat afspraken hier wat minder strikt zijn dan 
afgesproken en zo stonden Anette en ik om 9 uur voor Poppies te wachten 
terwijl de Ibu’s al weg waren. Ibu Rina en Ibu Rumissing. Ibu Rumissing was 
een jaar uit de running geweest en dit was haar eerste bezoek weer. Vorig 
jaar regelde Ibu Rina alles, maar nu zijn ze samen. Gelukkig zaten ze 
vlakbij, bij Kevin (22), een bekende van het eerste uur, 4 jaar geleden. Vorig 
jaar was hij sterk vermagerd en dat is nu ook niet veel anders, maar 
gelukkig geen doorlig plekken meer en zoals dat heet stabiel. Z'n oma 
verzorgt hem grotendeels, maar heeft zelf een herseninfarct gehad. Ze is er 
goed doorheen gekomen en heeft gelukkig maar weinig schade over 
gehouden. Wel is de zorg voor Kevin zwaar, zeker met verplaatsen naar de 
badkamer en met het wassen. Voor het plassen heeft hij een katheter. Daar 
werd nogal over gegiecheld, wat het nou precies was. Het is een gewoon 
plastic zakje met een elastiekje eromheen…. gelukkig zit er wel een laagje 
verband tussen. Het werkt blijkbaar en kost weinig. Maar ja om te poepen 
moet hij toch naar de badkamer (kamar mandi). En wc’s hier zijn doorgaans 
“hurk-wc’s” Dat valt vaak niet mee met voor spastische kinderen en hun 
verzorgers. We hebben bedacht dat we een kleine rolstoel gaan zoeken voor 
hem om naar de kamar mandi te worden geduwd. Daarnaast willen we een 
plastic stoel ombouwen tot douche-stoel. Het begin van het “to-do-lijstje” is 
een feit. 
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Aren (16-18 jaar oud) is nieuw voor ons. Een nogal zware jongen met 
halfzijdige verlamming vanaf z’n geboorte. Zoals veel kinderen wordt hij 
weinig begrensd en omdat hij ook nog eens weinig beweegt en wel de 
snoeptrommel weet te vinden is het fors uit de hand gelopen. Best triest. 
Een probleem is dat hij niet kan hurken om boven de wc te kunnen zitten. 
Een probleem wat we overigens vaker tegen komen. Dan gaan ze staande 
poepen en dat is natuurlijk geen feest. Staande plassen gaat wel natuurlijk, 
maar dat gaat dan weer bij jongens beter dan bij meisjes. 
Voorlopig volstaan oefeningen om te leren hurken. Eerst aan twee handen 
en daarna zelf doen met de handen aan de balustrade. Dagelijks oefenen, 
maar of de motivatie er bij zo’n jongen is. Het is twijfelachtig. 

Juanita (16) zie ik voor het derde jaar. Twee jaar geleden was haar grootste 
probleem dat ze met haar looprek geen bochtjes kon maken en daardoor 
vastliep tegen een muur en dan wachtte op iemand om haar in een andere 
richting te zetten. Dat lostte we vorig jaar op met een rollator. Ze loopt daar 
nog steeds mee maar komt minder actief over. Haar linker onderarm is 
kapot gekrabd en de Ibu’s denken dat het komt doordat ze veel alleen is. Ik 
denk aan ergere dingen maar dat komt misschien omdat ik net begonnen 
ben in “mijn ware verhaal” van Karen Bloemen. 
Ze is minder stabiel met staan en lopen en we moeten moeite doen om haar 
weer vanuit zit naar staan op beide knieën te krijgen. Maar het lukt nog 
steeds en het is dan ook vooral een aanmoediging voor Ibu Dorce, en ook 
voor haar zus, om vooral veel te blijven oefenen. Dat is overigens probleem 
twee dat bovenaan de lijst staat. Hoe motiveer je de omgeving om een kind te 
blijven stimuleren om te oefenen, in beweging te blijven. Lastig. 
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Met Eko (27) sluiten we de eerste dag af. Een zwaar gehandicapte man met 
ook geestelijk een behoorlijke beperking. Op het oog een kleine vriendelijke 
reus. Lucas had vorig jaar al gezegd dat er een rolstoel moest komen want 
zijn moeder zou hem aan één been over de grond slepen. Nou en dat was ook 
zo. Eko werd door moeder vanuit de achterkamer naar de woonkamer 
gesleurd en zat vervolgens in elkaar gefrommeld op de grond en staarde ons 
aan. Niet meteen een tafereel waar je spontaan op afstapt. De rolstoel bleek 
er wel te zijn, maar die was volgens moeder niet netjes meer, met 
roestplekken. Ook gewoon vies, maar dat terzijde. Er was meer klaag-
verhaal over geen werk en een winkeltje dat het niet goed deed. Klonk als 
dat de kerk toch echt meer moest gaan doen voor hen, w.o. een andere 
(nieuwe?) rolstoel leveren. Daarop door vragend kwamen we er achter dat 
dat in het geheel geen oplossing zou zijn en tja, niet esthetisch en misschien 
ook niet ethisch, maar wel heel functioneel om hem aan een been over het 
zeil mee te trekken. Hij leek er niet onder te lijden. Wellicht zou een doek of 
een zeildoek kunnen dienen als transportmiddel in huis. Dat zouden we 
kunnen uitproberen. Veel meer leek er niet zinvol voor ons en of voor de 
Ibu’s.  

Pak Tandu had Anette en mij uitgenodigd voor avondeten in Aras, een 
restaurant in Rantepao. Toen ik om 18.30 tegen Sarah zei dat ik weg ging  
om te eten, keek ze me heel verbaasd aan: ”you asked me to cook a 
vegatarian meal for your friend Anette yesterday” . Ai, au dat was ook zo, 
helemaal ontgaan. Oh shit! Pak Tandu gebeld en excuses aangeboden dat ik 
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echt niet kon komen door een dubbele afspraak. Was wel erg op het laatste 
moment! “No problem” zei hij gelukkig. We hebben het naar zondag 
verplaatst. Opgelost en dat was nodig want ik denk niet dat het de relatie 
met Sarah goed had gedaan als ik niet was blijven eten met Anette. 
Het eten was overigens voortreffelijk! 

Tot slot deze foto die Anette vandaag maakte van Ibu Rumissing en mij. 
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Zaterdag 31 augustus 
2e werkdag 

Fabrian (17) is ook een kind dat ik al 
voor de 5e keer bezoek. Hij is gegroeid 
maar vooral z’n romp en door de 
scoliose krijgt hij ook een torsie 
(verdraaiing) in z’n bovenrug. Dat is 
niet helmaal tegen te houden maar 
aandacht geven aan opstrekken en 
tegen-roteren kan geen kwaad.  
Fysal wordt al lang door z’n moeder 
goed verzorgd en er hangt een fijne 
sfeer in huis. Hoe de familiebanden 
precies zijn weet ik niet maar er is wel 
een baby bijgekomen, net 2 weken oud. Kind van een 
zus van Fysal lijkt me zo. Het gaat goed met Fysal, 
dat wil zeggen, hij is verder gezond en beter wordt 
het niet. Zijn spasme blijft over de jaren wat het is, 
maar iets anders kun je ook niet verwachten. Het 
feit dat hij zo goed verzorgd wordt en ook dat z’n 
moeder met hem oefent is doorslaggevend voor zijn 
gezondheid. Er pruttelt wel wat in z’n bovenste 
luchtwegen dus dat moeten ze wel in de gaten 
houden want hij hoest niet makkelijk.  
Gelukkig laat z’n moeder hem ook dagelijks zitten. 
Dat is goed voor hem en z’n motortiek, maar ook 
goed voor z’n luchtwegen. Hoesten is iets minder 
moeilijk dan.  

 Vrolijk worden we uitgezwaaid!  
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Misel (10) is nieuw. Op verzoek ven Peter Stok, een Nederlandse man die zich 
met name bezig houdt met een nieuw weeshuis in Makassar, gaan we haar 
bezoeken. Als we na een lange tocht over hele slechte, smalle weggetjes 
langs afgronden aankomen ziet Anette heel bleek en terrein er verlaten uit. 

Vier huizen: naast elkaar een gewoon huis 
en een Tonkonan (traditioneel Torajaans 
huis) en er tegenover nog twee Tonkonans. 
Omdat Misel alleen thuis is met haar broertje 
en zusje en niet weet wie we zijn draait ze de 
deur op slot. Acht gut, wat een overval, want 
we zijn ook nog eens met veel, waarvan twee 
blanke mensen…. 

Schoorvoetend laat ze ons toe op het 
balkon en gaan we heel voorzicht vragen 
wie ze is en zo meer. Ze kan heel helder 
vertellen en haar schrik maakt plaats 
voor vertrouwen en nieuwsgierigheid.  
Ze heeft problemen met lopen, maar gaat 
ondanks dat wel naar school. Dat is daar 
best ver weg, maar ze wordt gehaald en 
gebracht. Ze woont met haar oma en 
broertje en nog een zusje of nichtje. Ze 
heeft er veel meer over verteld maar dat  

 ben ik vergeten. 

 

Omdat het allemaal spannend genoeg is lijkt het ons 
handig dat Anette start met onderzoeken. Wat 
belemmert haar staan en lopen? Ze is aan beide 
benen licht spastisch, staat met de knieën naar 
binnen gedraaid en rechts heeft ze een klompvoetje. 
Ze kan niet goed strekken in haar rug als ze staat. 
Als we verder onderzoeken is er ondanks het spasme 
een redelijke beweeglijkheid in heupen en knieën. 
Alleen haar rug doet het minder. Ze blijkt in haar 
onderrug geen holte maar een bolling te hebben. Doet 
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ons denken aan de groeistoornis van Cici, maar dan in een veel lichtere 
vorm. Haar armen zijn ook relatief te lang (of eigenlijk is haar rompje te 
kort). Mogelijk heeft die  
onnatuurlijke kromming te maken met het spasme in haar benen. In ieder 
geval heeft het invloed op haar houding. 
We bedenken een eenvoudig oefenprogramma dat ze dagelijks kan doen en 
haar broertje moet haar dan een beetje helpen. Als het lukt ga ik er voor 
m’n vertrek nog een keer langs. Niet alleen om de oefeningen te controleren 
maar ook als aanmoediging. Ze is een super slimme meid en heel erg 
gemotiveerd om te oefenen. Ook daarin lijkt ze op Cici. 
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Zondag 1 september 
een halve rustdag 

Twee jaar geleden ging ik met Ibu Rumissing een aantal keren mee naar 
haar Kerk in Sangalla, waar ze woont. Ik was verrast door de 
samenhorigheid van de mensen in de kerk. Ik werd welkom geheten en 
moest vooral vooraan zitten, wat ik natuurlijk liever niet had. Maar ja een 
bijzondere gast. Ik probeerde zo goed mogelijk te volgen wat er werd 
verwacht: zitten, staan, zingen, bidden. Kwam er goed doorheen en kon zelfs 

een groot deel van de tekst begrijpen die met 
twee beamers op de muur werd geprojecteerd. 
Ibu Rumissing was toen al ernstig ziek en ik 
wist niet of ik haar een jaar later terug zou 
zien. Dat beseften wij ons allebei. De keer dat 
ik naast haar zat tijdens de dienst was dan 
ook heel emotioneel. Ze bleef maar zakboekjes 
aanreiken. Later zei ik een keer dat ik niet 
mocht huilen van haar. “jawel” zei ze, “maar 
dan moet ik ook huilen en dat wil ik niet”. 
Het voelde wel heel erg verbonden.  
Vorig jaar was Ibu Rumissing in Makassar 

toen ik in Toraja was en heb ik haar alleen daar ontmoet, ziek en verzwakt 
door de operaties en de chemo. Nu ze terug is wil ook weer een dienst met 
haar bijwonen. 
Dit keer snap ik niets van wat er gezegd wordt en wat er op muur 
geprojecteerd word. Alleen “psalm” en bijbehorende getallen. Ik zoek 
“Paung” op in m’n woordenboek omdat dat een belangrijk woord lijkt, maar 
het staat er niet in. Ik houd het de volle 5 kwartier vol: zitten staan, zingen, 
zitten, staan, bidden en zo een paar rondes, zonder er ook maar iets van te 
begrijpen. Na afloop moest Ibu Rumissing hard lachen: sorry, sorry… de 
eerst zondag van de maand is de kerkdienst in het Torajaans…. pfffff heb ik 
dat! Paung betekent overigens God.  

Na de dienst is er nog nog 
een dienst onderling. Ik 
wacht geduldig met een 
kopje koffie buiten. Samen 
lopen we terug naar haar 
huis, via een aantal 
Tonkonans en de Baby-tree, 
waar ze vroeger baby's in 
begroeven. Zowel 
Christelijke als Islamitische 
en dat is best een mooie 
gedachte. Nu staat de boom 
op instorten en staat er een 
groot hek omheen. Ik mocht 
even binnen kijken in een 
Tonkonan.  
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Best een mooie ruimte. Alles van hout natuurlijk, beetje donker, dat wel. 

 
Bij Ibu Rumissing hebben we een heerlijke lunch, bereid door drie nichtjes 
van haar. We praten wat en kijken terug op vorig jaar. Het blijkt nog een 
lastig onderwerp. Ze slikt geen medicijnen van het ziekenhuis maar kruiden 
en/of supplementen en dat lijkt me ook helemaal ok. Dat ze heel duur zijn 
maakt nu dus niet meer uit omdat we een mooi spaarpotje hebben. 
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We nemen afscheid en ik loop terug naar het centrale kruispunt in Sangalla 
om op een “public car” te wachten. Er staat er een maar zonder chauffeur. 
Dan komt er een heel gammele witte auto van ver voor de eeuwwisseling en 
ik mag mee. Bij de eerst volgende afslag stapt hij uit en gaat in de schaduw 
met wat makkers zitten roken en kletsen. Ik ga maar buiten de snikhete 
auto staan. Waarschijnlijk wacht hij op meer passagiers. Na 10 minuten hou 
ik het voor gezien en ga lopen. Hoewel het behoorlijk warm is is het ook wel 
lekker. Net water gekocht, mutsje op, gaan! Pas na drie kwartier komt de 
eerste public car voorbij (niet die gammele, die heb ik niet meer gezien), 
maar die stoppen alleen als je stil staat te wachten. Ik loop gestaag door, 
stroop m’n mouwen omlaag tegen de zon en ben na een uur en een kwartier 
bij de doorgaande weg van Makale naar Rantepao. Daar heb ik vlot een auto 
en kom geheel tevreden aan bij de straat waar ik woon. 

We hebben nog een etentje staan met Pak Tandu, die van afgelopen vrijdag, 
en vooraf stoeien we nog wat met de foto-bestanden op de laptop van Anette. 
We proberen elkaars foto’s over te nemen en soms valt dat niet mee. 

Pak Tandu’s favoriete restaurant is Aras en daar is het eten ook prima, en 
wederom zitten we aan de tafel waar we doorgaans zitten, boven en een 
beetje uit de herrie. 

We praten onder meer over onze plannen om een therapiecentrum te starten. 
Vorig jaar mislukte dat met het Elim Ziekenhuis, maar Pak Tandu pleit er 
toch erg voor om daar weer mee te gaan praten. Het Elim is namelijk 
verbonden met de Toraja kerk via een overkoepelende organisatie. Het 
Lakipadada ziekenhuis waar ik al het een en ander mee besproken heb ligt 
minder goed bij de RBM. Dat het Elim hartstikke corrupt is doet er blijkbaar 
niet zo toe. 
Morgen is er een meeting met alle Ibu’s en dan zullen we het er zeker ook 
over hebben. Vooral of zij er iets in zien, want zij behandelen de kinderen nu 
en uitsluitend bij hun thuis. Willen ze wel een centrum met een 
fysiotherapeut waar ze heen moeten met de kinderen, of beter, heen kunnen 
als het nodig is? 
We gaan het zien! 
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Maandag 2 september 
plenair overleg met alle Ibu’s 

 

In de ochtend staat een bijeenkomst met 
alle Ibu’s gepland. Voorgaande jaren 
betekende dat meteen ook een presentatie 
geven van onze plannen, maar dit jaar 
leek het me genoeg om te zeggen dat we 
verder gaan op de ingeslagen weg: het 
creëren van een therapie-centrum met zo 
mogelijk ook een werkplaats (Bengkel). 
Belangrijk voor ons is of de Ibu’s het ook 
zien zitten. 

Dat gaan we ze vragen. Pak Tandu zit voor en ik spreek met hem af dat ik 
begin en dan Anette voorstel aan de groep. Dus Pak Tandu begint en vraag 
Anette om zich voor te stellen. 
Nou ok, daarna mag ik. Het valt natuurlijk heel goed dat Anette zo vlot 
Indonesisch spreekt. Ik versta zo langzamerhand heel veel maar spreken is 
nog effe lastiger. Pak Tandu is m’n tolk en dat gaat prima. 

De Ibu’s zijn wel voor een therapie-centrum als dat een keus betekent, dus 
niet zo dat alle kinderen daar heen moeten. Zou ook niet zinvol zijn en veel 
te omslachtig door de grote afstanden. Maar toegevoegde waarde lijkt het 
wel te hebben, zeker als daar een fysiotherapeut zit.  De huisbezoeken zullen 
evengoed de belangrijkste taken van de Ibu’s blijven. 

Verder wordt er van alles besproken over kinderen en zo meer om na het 
gebed af te sluiten met ene maaltijd, want zo gaat dat hier. 
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Omdat we geen vervoer terug hebben (we reden op de heenweg mee met Pak 
Tandu en die rijdt niet terug naar Rantepao) lopen we terug naar de 
hoofdweg. Het is leuk om meer stil te staan bij de omgeving en het levert ook 
leuk foto’s op! 
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’s Middag sta ik met Stephanie koffie/thee drinken en wat bijpraten. Zij is 
onder meer belangrijk voor me omdat ze veel mensen kent en voor ook 
achtergronden weet over instanties als het Elim, over hoe mensen hier 
denken tegen zaken aankijken. Naast alle praktisch zaken als regelen van 
busreis, onderdak en m’n wassie. Daarbij is het altijd heel erg gezellig en is 
ze een onmisbaar in m’n vriendenkring. Dit jaar niet iedere ochtend les 
omdat ze best wel druk is. Mis het wel een beetje.  

Anette en ik gaan ’s avonds bij Aras eten (ze hebben twee zaken en dan lijkt 
het net of je wat varieert). Het is daar nooit druk en het eten is goed. 

 

  

 / 20 95



Dinsdag 3 september 
Overleg RBM over therapieruimte 

Pak Tandu laat het spreekwoordelijk gras er niet over groeien en regelt 
meteen een afspraak met de staf van RBM en RS Elim (rumah sakit = 
ziekenhuis) op deze zelfde dinsdagochtend. 

Met 
Pak Tandu, Ibu Abi (Selusu) Ibu Sarungallo, Ibu Rumissing en Pembina 
Alfred Anggui. Ibu Abi was gisteren ok bij het overleg en zij en meneer 
Alfred zitten in de top van de overkoepelende organisatie van RBM en RS 
Elim. Meneer Alfred is verbaasd dat het allemaal nog niet geregeld is, omdat 
er vorig jaar ook al besprekingen zijn geweest. Nu lijkt het vanzelfsprekend 
dat wij daar ruimte gaan krijgen. Hij snapt ook niet dat er nog geen 
orthopedische werkplaats is in het ziekenhuis terwijl dat in Makassar wel 
geregeld is en nota bene geheel gefinancierd door de overheid. Hij gaat 
meteen bellen.  
Nou een hoopvol gesprek dus en het betekent dat we op korte termijn een 
afspraak hebben met Dr Hari, directeur van het Elim. Daar heb ik vorig jaar 
ook mee gesproken en kreeg ik ook al meteen een mooie ruimte toegewezen. 
Binnen 3 dagen was dat weer ongedaan gemaakt door… deze zelfde staf 
waar we nu mee in gesprek zijn. Blijkbaar zitten we nu we de goede 
volgorde!  
Kan ook zijn dat het komt omdat het Elim vorig jaar heel erg onder druk 
stond om hun certificering rond te krijgen. Dat is inmiddels klaar. 
 

Na afloop van deze positieve bijeenkomt 
denk je aan bubbels maar hier drink je 
koffie met iets erbij (uiteraard). WE 
worden ontvangen in de 
conferentieruimte van de RBM. Daar 
hangen indrukwekkende portretten van 
missionarissen die het er helaas in 
vroegere tijden slecht vanaf gebracht 
hebben: gemarteld en omgebracht door 
de lokale bevolking. Ze waren er toen 
nog niet echt aan toe zou je kunnen 
zeggen.  

 / 21 95



Anette en ik constateren dat het geen 
goed idee is om onze portretten hier ook 
aan de muur te willen hebben. 

Het dagelijks werk moet ook gedaan en we zien twee kinderen met allebei 
een apart verhaal. 

Tiara (15) is een meisje dat ik vorig jaar 
gezien had bij Juanita thuis. Werd toen 
door haar moeder aangedragen om te 
onderzoeken. Daar bleef het toen bij. Nu 
zijn we met Ibu Dorce en Ibu Rumissing 
bij haar thuis in de kampong. Daar 
woont ze met Nènè (grootmoeder), 
moeder en ik denk nog meer. Maar die 
oma is wel doorslaggevend in het 
verhaal. Tiara loopt niet zo gemakkelijk 
door een licht spasme in haar benen en 
heeft een rechter hand die het ook door spasme niet zo goed doet. Ze wil heel 

graag naar school en dat vindt haar 
moeder goed, maar oma niet. Tiara moet 
bij haar blijven en mag niet weg. ’s 
Nachts slaapt ze ook bij oma en niet bij 
haar moeder. 
Oma maakt een wat vreemde indruk op 
me, beetje dement misschien, kraait wat 
naar de honden, de katten en de kippen 
die redelijk onverstoorbaar door de 
gedroogde rijst voor het huis lopen. Als 
het gesprek over Tiara en school gaat is 
ze nog meer met die beesten bezig.  We 
bedenken als tactiek, dat ik er wat over 
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ga zeggen. Misschien maakt dat meer indruk, maar het maakt alleen maar 
dat ze naar buiten loopt en nog harder tegen alle beesten roept en stenen 
naar ze gooit. Als ik haar later naar buiten volg ratelt ze over van alles. 
Einde gesprek, Anette, Ibu Rumissing en ik oefenen nog wat met Tiara hoe 
ze haar hand kan gebruiken. 

 

Overigens wel grappig: Als ik buiten ben 
met Oma vertelt ze iets over haar familie, 
die in het andere huis woont. Ze wijst naar 
een moderne blokkendoos, een stukje van 
het huis vandaan. Ik vraag of in dat huis 
daar verderop aan de andere kant ook 
familie woont. “Nee dat is niet zo” 
antwoordt ze.  
Als we met z’n allen, enigszins 
teleurgesteld, het huis verlaten, 
wijst Anette naar de blokkendoos en zegt “kijk daar is een graftombe waar 
de familie begraven ligt”. Ineens valt me op dat dat huis waar familie van 
oma woont ook helmaal geen ramen heeft, alleen een deur in de vorm van 
een groot luik. Oh ja, zo gaat dat hier, een moderne Torajaanse graftombe. 
Dus wel een huis met familie maar dan anders. 
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Een hele nette “kamar mandi” (badmaker) en kamar kecil (lett.: kleine 
kamer) 

Christian (8) woont niet ver van Tiara en is een geval apart. Christian heeft 
een hemiplegie (halfzijdige verlamming) aan de rechter kant, dus rechter 
arm en rechter been zij spastisch verlamd. Z’n rechter arm en hand kan hij 
niet gebruiken. Z’n ouders willen hem graag naar school hebben maar hij 
wil niet. Hij tiranniseert het huis en dat is erg snel en heftig duidelijk als we 
er zijn. Als zijn moeder hem naar binnen draagt maakt hij zich los en rent 
schreeuwend z’n kamer in, een ruimte grenzend aan waar wij zitten met 
slechts een gordijn ervoor. Hij schreeuwt z’n longen uit z’n lijf, gooit met van 
alles, stampt op de vloer en slaat hard op de houten wand. Gezamenlijk 
proberen we de moeder te overtuigen dat NIET reageren het beste is, maar 
dat kost haar veel moeite. Als dat eindelijk lijkt te lukken komt vader binnen 
en die bemoeit zich dan weer wel met hem. Hij komt niet heel zachtaardig op 
mij over. Zou kunnen dat Chritian, zoals veel kinderen hier, hardhandig 
aangepakt wordt.  
Een lastig opvoedkundig probleem dat vóór ieder vorm van fysieke therapie 
staat, want hij is totaal onhandelbaar. Op een geven moment steekt er een 
loop van een automatisch (speelgoed) geweer door het gordijn en “maait hij 
ons plat”. Was wel een komisch moment maar het joch was natuurlijk 
wanhopig omdat z’n publiek maar niet reageren wilde zoals hij dat wou.  
Om hem voorzichtig uit te dagen, op een ander manier dan negeren, ben ik 
in de deuropening gaan zitten van de achterdeur, toen hij daar buiten was. 
Kijken wat hij zou doen. Hij kwam wel dichterbij maar niet verder dan om 
een hoekje kijkend. Hij hield me in de gaten en ergens had ik het idee dat 
het ook nieuwsgierigheid was. Verder zijn we niet gekomen. We keken nog 
even achter het huis bij een kinderfeestje (nou feestje, het leek erop dat de 
hele school uitgenodigd was voor de jarige). 
Op de weg terug langs het huis zat Christian buiten, in elkaar gedoken en 
wegkijkend toen ik een foto maakte. Daarna draaide hij mijn kant op. Ik liep 
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naar hem toe, bukte en legde m’n hand op z’n schouder. Hij trok zich niet 
terug, draaide niet weg, en bleef stil zitten. 
Een kans dacht ik, een kleine kans dat het de volgende keer anders kan 
gaan. 

    

 

Anette gaat stier aaien… en toch maar 
niet 
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de schoenmaker die m’n slippers repareert 
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Woensdag 4 september 
Bengkel 

 
Vandaag gaan we op pad met Ibu 
Rumissing, Ibu Sarungallo en Ibu 
Ellis 
Onze eerste stop is bij de Bengkel 
(werkplaats) waar ze leerlingen 
opleiden voor metaalbewerking, 
houtbewerking en de bouw. Is 
onderdeel van de Toraja kerk in 
Rantepao.  
Ben er nog nooit geweest maar het 
is een indrukwekkend complex. Bij 
de metaalbewerking leveren we de 
rolstoel van Eko in om die op te 
laten knappen voor Fysal.  
We hebben bedacht dat we een foam-achtig materiaal in de stoel willen 
leggen voor meer comfort voor hem. 
Er wordt hard gewerkt in de werkplaats en wat opvalt is dat degene die aan 
het lassen is oogbescherming draagt (al is het soms een klein brilletje) en 
dat de eerst erom heen gewoon staat te kijken, zonder bescherming. Ook 
geen gehoorbescherming. Niet best dus voor die jongens! 

Op mijn verzoek gaan we bij de houtbewerking kijken want ik hoop dat ze 
daar aangepaste stoelen kunnen maken voor de kinderen. 
M’n hartje gaat natuurlijk open bij de immense ruimte en de machines, 
waarvan de draaibank wel heel mooi is. 
We praten met de directeur en het is mogelijk om opdrachten te geven. Dat 
is veelbelovend! 
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Restu (17) is de eerste die we thuis bezoeken vandaag. Ik ken hem nu 2 jaar 
en dit is dus m’n derde bezoek aan hem. De eerste keer zijn we op zijn 
verzoek de trap op geklommen naar de woning. Restu zit de hele dag onder 
het huis in het stof, op de steenachtige grond. Hij woont min of meer naast 
het kippenhok. Al twee jaar geleden beloofd z’n grootvader om een stoel 
voor hem te maken. Maar ja, dat is ja zeggen zonder doen, dus nee. Naar 
school gaat Restu niet al zou het zeker kunnen leren. Hij komt er gewoon 
niet met z’n handicap op zo’n afstand van school met bovendien een weg van 
en naar z’n huis die je alleen te voet kunt gaan. Inmiddels is duidelijk dat hij 
ook helemaal niet wil, niets wil eigenlijk. Zitten en niets doen, hoe hou je 
dat dagen, maanden lang vol? 

Vooraf was al duidelijk dat we een stoel voor hem willen laten maken en we 
puzzelen op de juiste afmetingen aan de hand van een stoel die uit de 

woonkamer gehaald is. Grootmoeder kijkt aandacht 
mee en wil daarna ook wel graag op de foto.  
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Ibu Sarungallo……en natuurlijk lunch! 
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Wat we precies bij Josua (7) moeten gaan 
doen is niet duidelijk. Ibu Sarungallo wil 
dat we mee gaan naar hem omdat hij slecht 
praat en zij hem naar de RBM wil hebben 
voor onderwijs. Het blijkt vooral een 
opvoedkundig probleem en inderdaad, deze 
jongen vliegt alle kanten op, loopt weg en 
zelfs te ver weg van huis terwijl er in huis 
over hem gepraat wordt. Ik kan het slecht 
volgen en ben niet zo geïnteresseerd. Ik ga 
buiten staan en bij toeval stuit ik op een 
mooi plaatje… er volgt een eindeloze serie 
van ik denk het zusje van Josua en deels 
ook met Josua zelf. Omdat ik niet kan 
kiezen doe ik er even lekker veel. 

In het huis zit overigens een oude man die 
niet naar de dokter hoeft want hij 
mankeert niets omdat hij palmwijn drinkt. 
Doet ie vast niet alleen vandaag denken 
wij. Is een beetje een onprettige man en 
Anette mijdt zijn aandacht dan ook zoveel 
mogelijk. 
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Donderdag 5 september 
RS Lakipadada 

Om 8 uur zitten Anette en ik op de motor van de RBM (overigens zonder 
kentekenplaten en dan vraag je er om, zeker als blanke, om aangehouden te 
worden) nar RS Lakipadada. Ons doel is een bezoek aan de nieuwe afdeling  
van het ziekenhuis en om te polsen of ze met ons en met het RS Elim samen 
willen werken. Misschien dat zij een van hun 5 therapeuten ter beschikking 
willen stellen om in het Elim te werken voor b.v. een dag.  
Bij de receptie vragen we naar Beatrix Rendeng, vriendin van Stephanie. 
Vorig jaar heeft ze ons heel goed geholpen met de gesprekken over en de 
concept contracten voor samenwerken in het RS Lakipadada. Ook nu 
ontvangt ze ons hartelijk en brengt ons naar de fysiotherapie-afdeling. 
Als je er niet veel van verwacht valt het ook niet tegen maar het blijft steken 
dat er bij de drie behandelbanken apparatuur staat (elektrotherapie, rode 
lamp) en er niet ergens een plek is om te oefenen. Nou ja, een hometrainer, 
die is er wel. Hoe gaat dat als ze kinderen gaan behandelen? Vorig jaar 
gaven ze al aan dat ze graag van ons wilden leren en dat blijft een hoopvolle 
gedachte. We worden vriendelijk ontvangen en één van de 5 therapeuten is 
van de Universiteit (Unas) in Makassar. In de regel zijn die beter opgeleid 
(HBO) dan die van de Academie voor fysiotherapie (meer MBO) 
Dat ze nog steeds open staan voor onze Stichting is natuurlijk heel positief. 
Hoe dat met en naast het Elim vorm moet krijgen kunnen we nog even niet 
bedenken. 
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Met Ibu Rumising en Ibu Sarungallo gaan we op bezoek bij Arnol (29). 
Jongen met een dwarslaesie t.g.v. val van het dak. Hij ziet er goed uit, veel 
jonger, frisser dan voorgaande twee jaren. Wellicht omdat hij geen snor en 
baard meer heeft en wat afgevallen is. Veel jongensachtiger en 
levenslustiger ziet hij er nu uit.  
Hij heeft een half jaar op het Revalidatiecentrum gezeten in Makassar (dat 
pas na ruim een jaar gesprekken gelukt was omdat z’n familie tegenwerkte). 
Een half jaar is vreemd want normaal duurt zo’n verblijf een jaar of drie. 
Volgens Ibu Murni, de fysiotherapeute daar, zij de regels veranderd. Arnol 
vertelt dat hij er weer heen wilde, maar zijn opleiding zou afgerond zijn. Hij 
is nu elektrotechnicus, maar krijgt daar niet zo maar werk in.  

Hij is heel creatief en we gaan in gesprek met z’n echte verlangens qua 
werk. Dat vertelde hij twee jaar terug ook al: houtbewerken! Hij wordt door 
deze en gene nog eens extra aan de tand gevoeld, maar het is helder. Maar 
waar gaat hij dat leren? Edi, de chauffeur van de RBM heeft een schitterend 
plan: hij wil Arnol leren houtsnijden. Yes!!! We hebben een oplossing! 

Het bezoek aan Aldo (11) daarna verloopt 
stroef, Ibu Rumissing komt nu na een jaar 
weer bij kinderen thuis en iemand als Aldo 
verdraagt dat blijkbaar slecht. Weer veel 
meer afwezig en afhoudend dan ie was. 
Vier jaar gelden konden we nog niks met 
hem beginnen, maar dat was de afgelopen 
jaren heel erg veranderd. Als we 
doorvragen doen de ouders niets met hem. 
Hij mag op het mobieltje van oma, dat is 
geloof ik het enige. Oefenen doen ze niet met hem.  
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Anette en Ibu Sarungallo leggen toch maar 
weer uit hoe belangrijk hun rol daarin is. 
Aan oefenen komen we niet niet toe. Ik 
kruip nog wel even naast hem op de bank 
om hem een beetje uit de verstrengeling 
met oma te halen en hem meer op z’n eigen 
billen te zetten. Dat laat hij wonderlijk 
genoeg wel toe. Dat is dan weer een troost. 
Het contact is niet helemaal weg.  
  

Van Randy (17) word ik iedere keer heel blij. Vorig jaar een goede rolstoel 
weten te scoren en daar gaat hij heel goed mee om. Ondanks z’n enorme 
spasme (hij schiet echt alle kanten op) houdt hij en de stoel en de deurposten 
en het meubilair heel. Dat is best knap! ik vind hem ook ongelooflijk 
fotogeniek. Zoveel expressie heeft die jongen! Hij komt alle keren blij over, 
wordt liefdevol en goed verzorgd door z’n moeder. Dat is zo fijn om te zien. 
We vragen ons af of een rollator met okselsteunen hem zou kunnen helpen 
om wat zelfstandiger te worden met lopen. Daar moeten we nog mee aan de 
slag. 
Het centrale thema van de samenwerking met Anette is: kinderen zelf zo 
veel mogelijk laten doen (wat ze kunnen) en ouders aan het werk zetten voor 
hun kind en daarbij de hulpmiddelen vinden die dit ondersteunen. 
Klinkt als een helder, zinvol en werkbaar thema! 
 

 / 35 95



 

 

 / 36 95



Vrijdag 6 september 
Overleg met RS Elim 

De volgende stap naar een eigen therapieruimte is overleg met de directie 
van het RS Elim: Dr Hari Ibu (directeur RS Elim) en Pak Kurnjawan 
(secretaris). De hele delegatie bestaat uit Ibu Selusu, Ibu Sarungallo, Ibu 
Rumissing, Anette en ik. 

Het lijkt al een soort van vanzelfsprekend 
dat we de ruim her krijgen. Op de 1e 
verdieping (de lift is nog net niet 
helemaal klaar in het nieuwgebouwde 
deel van het ziekenhuis maar zal echt 
gauw operationeel zijn) krijgen we een 
kamer toegewezen in een brede gang met 
veel licht, met vlakbij toiletten, 
wasgelegenheid en een trappenhuis. De 
kamer is simpel en met 3.5 bij 3.5 meter 
niet groot maar met de gang erbij als oefenruimte groot genoeg. Er is een 
grotere kamer maar de vraag is of we die kunnen krijgen. In de gang 
mogen een wandrek en een loopbrug komen en we kunnen het met 
kamerschermen wat uit het zicht halen. 

Weinig gesprek nodig, behalve dat Dr Hari bedenkt dat wij een 
fysiotherapeut moeten aanleveren. Dat lijkt ons niet. En Ibu Sarungallo 
meent ook dat de inrichtingskosten van wandrek, loopbrug en een matras 
om op te oefenen door het Elim betaald moeten worden. Dat zal nog wat 
strijd gaan kosten. We kunnen verdere oefenmaterialen prima zelf 
aanschaffen. Dat is niet zo duur. 
Vraag is nog of een fysiotherapeut uit het RS Lakipadada 
hier een dag mag zitten en dat lijkt geen probleem. Voorlopig 
klinkt het goed. Nu zien dat we de molen draaiende houden. 
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Onze bezoekronde is vandaag met Ibu Helene, Ibu Meri, Ibu Nari en Ibu 
Rumissing 

We komen bij een soort minischooltje waar ik twee bekende kinderen zie. De 
eerste is Ronald (2). Vorig jaar, zo’n 8 maanden oud: slappe verlamming en 
nauwelijks in staat z’n eigen hoofdje te dragen. Ik was bang dat ik iets kapot 
zou maken als ik te ver zou bewegen met z’n hoofd. Enige tijd gelden was in 
Nederland een kindje overleden toen een Osteopaat  het hoofdje van een 
baby maximaal (lees: te ver) had gebogen. De hersenstam raakt dan 
beschadigd en dan stopt het ademhalen. Ik dacht vorig jaar: “hoe dan ook 
voorzichtig zijn”. Zijn moeder had malaria gehad tijdens de zwangerschap. 
Dat zou de afwijkingen moeten verklaren.  

Heel veel beter is hij een jaar later niet. Afwezig, bijna zo erg dat we eerst 
denken dat hij blind is. Maar dat is niet zo. Onder de slapte zit spasme en Ibu 
Meri, waar we beiden niet zo’n hoge pet van op hebben, oefent wat met z’n 
armpjes en beentjes. Kunst is nu om te laten zien hoe ze hem een actievere 
zithouding kan aanbieden en ook variatie, zoals op de buik liggen op b.v. het 
bovenbeen van de moeder. Een hoogvlieger zal hij nooit worden. 

Dat is anders bij April (12). Hem zag ik vorig jaar ook voor het eerst, 
eveneens ver in de kampong net als Ronald. Hij wilde toen al heel veel maar 
kon nauwelijks zitten. Het plan om voor hem een stoel te laten maken is er 
nooit van gekomen, maar ziet, hij zit al aardig zo. Heeft last van heupen die 
niet goed meedoen maar dat is te oefenen. Super gemotiveerd is hij en dus 
heel erg leuk om met hem aan de slag te 
mogen. 
Probleem is dat je hem voldoende mee 
wilt geven om goed vooruit te kunnen 
zonder dat het zoveel wordt dat hij de 
weg erin kwijt raakt. Het is aan de Ibu’s 
en de ouders om het oefenen te 
stimuleren en een beetje verder op te 
bouwen (lukt ook niet heel erg vaak; in 
dat opzicht zijn er een paar Ibu’s die echt 
snappen wat er moet gebeuren en ook 
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weet hebben van hoe je een kind enthousiast maakt om te oefenen. Ibu 
Rumissing is daarin de sterspeelster). Maar April gaat een eind komen, doet 
het ook heel erg goed op school. Dat helpt ook! 
 

Arme Alif (10). Vorig jaar zo onder de eczema en zo goed opgeknapt door 
een zalfje uit het RS Lakipadada, via Stephanie met Beatrix daar geregeld. 
Maar ja, dat hebben ze drie keer herhaald en omdat het hoogst 
waarschijnlijk corticosteroïden zijn is dat al één keer te veel geweest. Het 
arme kind zit weer helemaal onder. 
Ze kunnen in het ziekenhuis niet ontdekken waar het vandaan komt. Nou is 
het huis alles behalve schoon, kan ik in de kamar mandi, tevens wc, geen 
enkel stukje zeep vinden en is het ook de vraag hoe vaak hij in bad gaat. Hij 
ligt de hele dag op grond naar de televisie te staren, net zo scheef als vorig 
jaar. Tips vorig jaar om hem ook eens anders om te leggen of te laten zitten 
hebben niets opgeleverd. Wat moet je dan he? 
Ik ga bij Beatrix navragen of er nog iets mogelijk is met medicijnen. 
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Alfa (9) staat ook hoog op de lijst als het gaat om gemotiveerde kinderen. 
Twee jaar geleden voor het eerst met hem gestaan en gelopen en vorig jaar 
een rollator voor hem meegenomen. Hij loopt nu los al is dat helemaal in z’n 
spastische patroon: op z’n tenen, gebogen knieën en licht gebogen heupen, 
rug rond, maar hij komt vooruit! We proberen hem een en ander bij te 
brengen met oefenen in rechtop staan (tegen de muur) en schakelen vader 
in om hem daarbij te helpen en bij het losser maken van met name z’n 
heupen. 
Leuk om te zien dat hij zo buiten kan lopen zonder rollator. Dat was twee 
jaar geleden nog ondenkbaar! 
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Zaterdag 7 september 
reis naar Toraja 

Voordat we naar Fysal (24) gaan kopen we een matrasje voor hem om in de 
rolstoel te leggen. De oude, versleten rolstoel willen we vervangen door de 
oude van Eko. Die wordt nu opgeknapt in de bengkel. Het aanzicht is niet 
minder triest dan vorig jaar. In zijn leven verandert er niet veel. Even stil en 
stijf zit hij voor hetzelfde raam met een stok in z’n hand om nog wat te 
kunnen doen. Anette neemt het initiatief om toch te gaan oefenen op de 
matras. Best dapper als je bedenkt dat hij nauwelijks gewassen wordt en zo 
de hele dag in z’n stoel zit. Veel is het niet wat er nog te bewegen is aan hem. 
Z’n rolstoel ziet er vreselijk uit en als we het nieuwe matrasje er in leggen 
wordt hij soort van boos. Dankzij het gat in de stoel kan hij overdag plassen 
en poepen. Met de stok kan hij z’n broek omlaag schuiven en schuift hij 
zichzelf boven het gat in de stoel. Krijg je meteen een idee van de viezigheid 
waar hij in zit de hele dag, misschien wel dagen, want hem naar beneden 
dragen naar de kamar mandi is een hele klus en waarom zou je….. later 
blijkt hij ook de nieuwe stoel niet te willen.. dat begrijpen we nu wel. Zonder 
gat in de stoel kan hij zichzelf niet redden overdag. Goed bedoeld, maar net 
te veel vanuit onze eigen normen zitten denken. 
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Voordat we verder gaan hebben we lunch bij een Ibu waarvan ik de naam 
niet onthouden heb. Weet wel dat ze in een groot, mooi huis woont en met 
een Duitse man getrouwd was, maar dat die helaas overleden is.  
We zijn met Ibu Sarungallo, Ibu Rumissing, Ibu Merel en Ibu Rina. Een hele 
club dus. Ibu Sarungallo vraagt wanneer de tekeningen klaar zijn voor de 
stoel voor Kevin en de tafel voor Arnol. Zo te horen bedoelt ze dat ze ze nú 
wilt hebben. Ik ga na het eten meteen aan de slag. Met toch gebeuren en 
ach, ook leuk om te doen. 

 

Dan komen we bij Agnes (13).  
Vorig jaar op een andere plek viel 
me op dat ze weinig gestimuleerd 
werd om iets te doen. Dat blijkt nu 
anders. Misschien dat ze in dit huis 
met haar familie meer aandacht 
krijgt. In ieder geval is er een 
zorgzame moeder die haar ook zelf 
de trap af laat gaan op haar billen 
om naar de wc te gaan en ook het 
geduld heeft om haar ook weer 
omhoog te laten schuiven, tree voor 
tree.  
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Ze is spastisch aan armen en benen en staan en lopen is echt een groot 
probleem, zelfs met hulp. Balans is een lastig ding als je benen en romp niet 
doen wat jij wilt en je bovendien ook nog eens heel stijf bent geworden.  
Ze gaat niet school en dat is dan weer heel erg jammer. Wellicht als ze beter 
leert lopen wel? 
We bieden oefeningen aan en de moeder helpt graag mee. Wat jammer dat 
ik de rotator die ik aangeboden heb gekregen niet meegenomen heb. 
Misschien kunnen we er een in makassar kopen. Rolstoelen en rollators voor 
kinderen zijn moeilijk te krijgen. Bij een te grote rolstoel kun je nog wat 
met kussens opvullen. Een te grote rollator heb je niets aan. 
 

Anette met Ibu Rina, Ibu Sarungallo en Ibu Meri 
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Zondag 8 september 
dagje vrij! 

Vandaag een dagje niet met kinderen bezig zijn maar op de motor de bergen 
in. Ical, vriend van Anette hier in Toraja gaat ons rondleiden en we mogen 
ook een motor van hem gebruiken. Samen met zijn dochter zijn we de hele 
dag op pad. Geen tekst, wel plaatjes!  
Anette vertrekt ’s avonds met de bus naar Makassar en daarmee eindigt 10 
dagen samen werken in Toraja.  
Leerzaam, vruchtbaar en voor herhaling vatbaar! 
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Maandag 9 september 
reis naar Toraja 

Gina (10) bezoek ik met Ibu Rumissing, Ibu Esther en Ibu Meri. Gina zie ik 
ook voor het 5e jaar. Vorig jaar was ze erg mager en afwezig. Lucas en ik 
maakten ons erg veel zorgen en hebben een voedselpakketje aangedragen 
en een matrasje. Een rieten matje op de houten vloer is niet echt lekker als 
je ledematen als maar slaande bewegingen maken en op de grond bonken.  
Ze ziet er ontzettend goed uit en is vrolijk. Ook heel blij dat ze Ibu Rumissing 
weer ziet! Voor veel kinderen (en de Ibu’s) is zij een heel erg belangrijke 
houvast. 
Gina wordt goed verzorgd en haar moeder oefent ook met haar. Sinds de 
extra voeding wil Gina ook zitten zegt ze. Nou goed plan. We hebben dat 
eerder geprobeerd maar haar hoofdje wilde toen nog niet zo goed overeind 
blijven. 
Een stoel is wel handig en ik spreek af dat ze er eentje op de werkplaats 
gaan maken, helmaal op maat voor haar, met zijsteunen tegen omvallen. 
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Johannes (Sukri) en Hendrik (Serman), twee ernstig spastische broers die 
sinds een aantal jaren Christelijke namen hebben gekregen. Charmant 
klinken de namen niet, maar ok.  
Johannes kan nog het meest van de twee, dat wil zeggen hij kan staan en 
lopen met steun. Het looprek staat veel te hoog en daar moeten we eerst even 
iets aan doen. Het ding is dramatisch gammel en blijft herhaaldelijk achter 
de vloerbedekking haken. Oma en z’n moeder zijn hem zeer behulpzaam en 
vrolijk lachend laat hij zien wat hij kan. Een rollator zou het beter doen op 
de vloer, maar ik vrees dat hij dan alle kanten op vliegt en binnen de kortste 
keren op de grond ligt of van de trap af lazert als hij op het “bordes” staat 
van hun huis op palen. Een zelfde looprek maar dan beter, steviger.  
Inmiddels weet ik dat Anette twee winkels gevonden heeft in Makassar en 
gaat op onderzoek uit. 

Zoals bij veel huisbezoeken krijgen we ook te eten en dat is heel erg fijn, 
gastvrij, gezellig en ook heel pijnlijk voor m’n rug omdat die kleermakerszit 
niet fijn vindt. M’n benen strekken is geen optie omdat voetzolen niet 
zichtbaar mogen zijn, zeker niet onder het eten, want die zijn vies. Als ik de 
kans krijg leun ik tegen een paal of een wandje. Hier lukt dat niet met als 
gevolg pijnlijke benen, een stijve pijnlijke rug en heel veel moeite om weer 
enigszins rechtop te komen. Nou ja, Hendrik die kán niet eens omhoog 
komen dus zo gezien heb ik dan nog mazzel.  
Het is geweldig om te zien hoe niet alleen oma liefdevol is naar de twee 
broers, ook samen zijn zijn het dikke maatjes en zorgen ze voor elkaar! 

 

Johannes 
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Hendrik 

 

Ondertussen is Laetita (8) binnen gekomen met haar moeder. Twee jaar 
geleden zag ik haar met het spaakbeen van haar rechter onderarm uit de 

kom en totaal verplaatst naar binnen toe, dus ver 
van waar het verbonden had moeten zijn met de 
bovenarm. Niet meer te reponeren na 8 weken, 
want zo lang liep ze er al mee (kan ook best veel 
langer geweest zijn). 
Het was toen al eigenlijk geen probleem. Ze kon er 
op steunen en ze kon er een zware tas mee omhoog 
tillen. In het RS Lakipadada hebben we toen foto’s 
laten maken en de arts stuurde haar voor operatie 
naar Makassar. Dat heb ik toen in overleg met de 
Ibu’s en de ouders niet laten gebeuren.  
Dit voorjaar heeft ze in het gips gezeten met haar 
arm (geen idee waarom; wonderlijk wat ze toch 
verzinnen) en het gevolg is dat haar onderarm 
stijf is maar gelukkig nog steeds goed 
functioneert. Het buigen is wat verminderd maar 
dat hindert haar niet. Niets aan doen lijkt me. Op 
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de foto kijkt ze niet zo blij, maar dat is denk ik 
omdat ze wat verlegen is en denk ik bang is voor 
weer een dokter of ziekenhuis. Gaan we niet 
doen!  

Marcel (15) is er minder goed aan toe. Tot een jaar geleden heeft hij geen 
enkele vorm van therapie gehad. Ligt op een matje en door z’n spasme zijn 
z'n benen zo’n beetje in elkaar gevlochten. De Ibu’s weten niet wat ze er mee 
aan moeten. Als ik probeer om er enige beweging in te krijgen protesteert 
hij begrijpelijk en niet veel later is het brullen. Hoe zachtjes ik het ook doe, 
hij is dit natuurlijk helemaal niet gewend. Met enige moeite lukt het me om 
een dun kussen tussen z’n benen te proppen. Vind ie ook niet fijn, maar om 
hem op z’n minst verzorgbaar te houden moeten z’n benen een beetje uit 
elkaar kunnen.  
Laten we zeggen dat het begin er is. Als ik vraag of hij weleens zit staat een 
jongen/man, waarvan ik denk dat het z’n broer zou kunnen zijn, op en 
neemt Marcel op schoot. Best aandoenlijk. Echt zitten ligt nog ver in het 
verschiet… als dat al gaat lukken. Omdat hij ziek was en in het RS 
Lakipadada terecht was gekomen heeft hij daar ook 1x fysiotherapie gehad. 
Dat bestond helaas alleen uit electro-stimulatie. Naar hun zeggen wilden ze 
daarna (later?) gaan oefenen. Is er niet van gekomen helaas en nu willen de 
ouders niet meer met hem daarheen. Snap ik heel goed, maar ook jammer, 
dus gaan we het toch nog een keer proberen om hem wel daar te krijgen. 
Goede zaak om met Lakipadada wat verder te praten over het behandelen 
van kinderen (gaan we morgenvroeg 16-09 niet geheel toevallig doen). 
Belangrijk ook omdat ze een dag in de week speciaal aan kinderen willen 
gaan wijden. hartstikke fijn, maar dan moet er echt meer gebeuren dan 
stroomdraadjes en lampen. Als een van de fysiotherapeuten speciaal voor 
kinderen in het RS Elim gaat werken geldt daarvoor hetzelfde.  
We zouden daar natuurlijk bij moeten zijn…. de komende maanden, het 
komend jaar..… 
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Dinsdag 10 september 
reis naar Toraja 

Het vaak slechte slapen heeft vooral voordelen als ik vroeg wakker ben. Niet 
inslapen levert niet meer op dan veel nadenken. Vandaag was zo’n vroege 
ochtend en om 6 uur wakker. Omdat ik pas om 9.30 uur opgehaald word kan 
bij Stephanie m’n wasje ophalen en even koffie drinken op haar veranda, 
geld pinnen bij de bank en dan nog tijd over houden. We missen allebei ons 
“lesuurtje Indonesisch” dat we twee jaar lang ieder ochtend om 8 uur hadden 
zolang ik in Toraja was natuurlijk. Maar Stephanie is druk en geen les geeft 
ook wat meer ruimte, maar toch… 

Het is gelukkig geen heel lange dag geworden want om 1600 uur loop ik m’n 
kasteeltje weer binnen. 

De opening wordt verzorgd door Amel (8) met Ibu Esther, Ibu Herlina en Ibu 
Rumissing. Amel is al lang niet te hanteren en dat komt omdat er naast 
hersenletsel met als gevolg spasme en retardatie, ook gedragsproblematiek 
is en het zou zo maar kunnen dat dat met elkaar in verband staat. Ze zit 
alleen maar, wil niet staan (de rollator die we haar gegeven hadden heb ik 
twee jaar geleden al naar Alfa doorgeschoven). Kan heel lacherig doen om 
dan ineens uit te halen met slaan of knijpen. Omdat ik dat ken van haar 
kom ik niet meer dichterbij. Heb er ik al van alles in geprobeerd, maar ze is 
onbereikbaar. Dat geldt voor iedereen behalve voor haar opa. Daar kan ze 
heel rustig bij op schoot zitten. Mooi om te zien, maar ook pijnlijk dat ze 
haar oma slaat en dat oma daar niets van zegt en hooguit wat opschuift 
zodat ze er niet meer bij kan. Ibu Rumissing heeft het over een psycholoog 
en ja, dat zou iets kunnen betekenen maar ik heb ook zo m’n twijfels. 

 / 52 95



Opvoedkundig speelt ook hier het thema dat kinderen weinig ontzegd wordt 
en dan worden het zoals in dit geval kleine dictatortjes die niet zelf willen 
eten, niet willen staan, ’s nachts de boel bij elkaar schreeuwen. Lastig om 
daar iets in aan te sturen. 
Als ze tot slot toch even staand (!) bij haar vader op de foto wil op eigen 
verzoek, ga ik daar graag in mee. Als ik haar de foto laat zien op de camera 
spuugt ze er op. Heb me omgedraaid en ben weggelopen. Onmacht heet dat, 
net zoals bij de grootouders, die ook geen goed antwoord (meer) weten.  

 

 

Winnie heb ik in 2017 voor het eerst 
gezien. Spastisch waardoor ze moeizaam 
loopt maar er was ook altijd iets vreemds 
aan haar. Ze was heel bang voor me weet 
ik nog. Het zweet brak haar aldoor uit als 
we gingen oefenen. Met de nieuwe 
schoenen ging het lopen wel wat beter.  

Omdat ze in de kampong woont is alles ver 
weg, dus ook school. Kinderen lopen 
dagelijks hele afstanden ’s ochtends heel 
vroeg naar school, om weer begin van de middag terug naar huis het hele 
eind weer opnieuw af te leggen. Het is knap dat Winnie dat voor elkaar 
heeft gekregen en nu is ze klaar met de Junior High School (SMP). Ze wil 
graag verder leren en naar de Senior HIGH School (SMA) maar die is nog 
verder weg.  
Begrijpelijk dat haar moeder het niet ziet zitten, maar evengoed heel 
jammer! Ze zijn te arm voor een andere manier van 
vervoer en zelfs het schoolgeld is te veel (65 euro). 
Ik stel voor dat zij een eigen bijdrage moeten leveren en 
dat wij dan het grootste deel zullen betalen als we een 
sponsor vinden. Winnie wil heel graag en haar moeder 
stemt in. Zou ze dus toch verder kunnen leren! 

Ik beloof haar namens onze Stichting jaarlijks nieuwe 
schoenen (en dat is echt heel erg nodig!). 
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Met een bericht op Facebook had ik in no time 3 sponsors, variërend van 
kleine beetjes maken samen heel veel tot 5 en 15 euro per maand. Betekent 
dat ze alsnog dit jaar (en de volgende 2 jaar) naar de SMA kan! Ibu 
Rumissing gaat met de school praten omdat die al lang begonnen is.  
Dat maakt het werk dan weer zo dankbaar! 

 

 

We gaan ook nog even langs de drie zusters, Tanga Uli en Meli, die in 2015 
vreselijk armoedig in een huis op palen woonden. Alledrie gehandicapt en 
een moeder die alle zorg op zich heeft genomen. Tot overmaat van ramp 
brandde alles af en werden ze dakloos. De kerk heeft uiteindelijk gezorgd 
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voor een onderkomen, soort schuur met golfplaten en een vloer van balken 
met doek erover zodat je er nauwelijks op kon lopen.  
Inmiddels is het verbouwd tot een heus huis en alles is stevig en functioneert 
goed. Drie blije zusters met een blije moeder! 
 

Septian is van 14 september 2012, dus 7 jaar nu. Heeft het syndroom van 
Down en is een vreselijk leuk mannetje, maar heeft een lastig mankement 
namelijk: hij heeft geen enkele romp-balans. Dat is de afgelopen 2 jaar niet 
verbeterd en lopen met een rollator werkt niet, want hij hangt alleen maar, 
vooral aan mensen maar ook graag aan de gordijnen. Hij heeft geen 
steunfunctie en als billen-schuiver komt hij het huis goed door, maar zonder 
kruipen is er ook geen ontwikkeling van steunen met z’n armen…. bedacht 
ik zo. Z’n moeder Martha is heel zorgzaam voor hem maar moet hem 
inmiddels wel alleen verzorgen. Ze werkt hele dagen in het onderwijs en is 
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daarnaast naaister. Voor Septian heeft ze een giga box laten bouwen waar 
hij overdag in verblijven kan, maar dan wel 8 uur lang.  
Het is niet makkelijk allemaal. Ik ga proberen of een soort van statafel kan 
helpen om die romp-balans wat te trainen. We zijn nu toch lekker op dreef 
met de houtwerkplaats.  
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Woensdag 11 september 
reis naar Toraja 

Om 9.30 uur op pad en eerst naar de Bengkel om de rolstoel voor Fysal op te 
halen en de tekeningen van de meubeltjes in te leveren. Ibu Sarungallo, die 
nogal druk had gezet dat het nu meteen vanochtend moest, was mijn 
tekeningen vergeten van de stoel voor Kevin en de tafel voor Arnol. Ik had 
er gelukkig foto’s van gemaakt en kon die ter plaatse met enige moeite aan 
meneer Fredrik mailen. Netwerken zijn hier nooit vanzelfsprekend. 
Hij gaat er mee aan de slag. Ben benieuwd!  

Geen idee overigens wat het gaat kosten en 
wanneer ze klaar zijn. Ik hoop voordat ik vertrek.  
De rolstoel is voor 6,50 euro schoongemaakt en 
opnieuw gespoten in een aluminium kleur. Best 
netjes. Hoewel Fysal hem niet wil nemen we hem 
wel mee natuurlijk. 

 

Voor mij geheel onverwachts rijden we 
naar de RBM waar een regionale meeting 
gaande is. Ik wacht in de gang maar het 
blijkt de bedoeling dat ik m’n entree maak. 
Dat doe ik dan maar. De voorzitter had ik 
door haar hele harde, zware stem 
aanvankelijk aangezien voor een man. Had 
ze ook wel een beetje de bouw voor zeg 
maar. Dat ze zich thuis voelt in haar 
leidende rol is wel duidelijk. De mannen 
naast haar vormen daarin een schril 
contrast: Die hoor je bijna niet als ze 
spreken. Als ik haar later ontmoet blijkt ze een vriendelijke vrouw met nu 
een gewone zachte stem. Grappig hoe anders ze op haar voorzittersstoel zat 
daarvoor. 

Ik zit de tijd een beetje uit en als we eenmaal verder gaan (er was zomaar 
ineens geen lunch dit keer bij de RBM!) is Ibu Jospin er bij. Ik ken haar 
geloof ik nog niet. Daarnaast Ibu Rumissing, Ibu Sarungallo en Ibu Norce. 
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Het enige huisbezoek vandaag is aan Bintang (18). Een jongen met Down, 
slap en afwezig. Ik herinner me hem van vorig jaar en weet nog dat we niets 
met hem konden. In een vreselijk armoedige ruimte met oma voor de 
verzorging, lag hij nauwelijks reagerend op de grond. Ik zag op tegen het 
bezoek, maar er kwam een verrassende wending. Bintang is nog steeds erg 
afwezig maar niet helemaal. Hij lijkt me ook wat gegroeid. Probleem is dat 
hij alleen maar ligt en oma hem niet kan helpen om te gaan zitten. Ze is te 
broos voor de inmiddels wel stevige jongen. Ik besluit wat uit te proberen, 
zet hem overeind tegen het bed en houd hem enigszins overeind. Dat valt 
mee. Uiteindelijk prop ik een kussen tussen ons in voor maximale steun. dat 
gaat wonderwel goed en ik kan hem zelfs een beetje uitdagen door hem uit 
balans te bewegen. 
In de auto staat de rolstoel van Fysal… eh, waarom niet! Als we het over 
rolstoel hebben komen ze met een oude van hout gemaakte kursi rola 
(rolstoel) uit de tijd dat hij nog even wat kleiner was. Super mooi ding, kan 
zo in een museum. We ruien de stoelen om. En de nieuwe rolstoel is veel te 
breed maar met een flinke goeling (zo’n kussen-rol) vullen we een en ander 
toch mooi aan. Nog een band of sarong om hem op z’n plaats te houden en 
Bintang zit. Nou maar hopen dat hij er ook regelmatig, ik hoop dagelijks, in 
gezet wordt. 
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Dan is er ’s middags nog even een koffie/thee- 
momentje met Stephanie in een niet typisch, nee 
typisch niet Indonesisch café. 
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Donderdag 12 september 
wel weer een volle dag 

Vandaag wel weer een volle dag, al weet ik dat pas als het voorbij is. De 
programmering is vaak erg onduidelijk.  
Datu (13) zag ik twee jaar geleden in het 
schooltje waar Yanti ook les had. Soort van 
mini speciaal onderwijs klasje in de kampong. 
Dat heeft een open verhemelte en dan ook écht 
open. Door het doorgroeien van een voortand is 
het alleen maar erger geworden, of beter, 
lelijker. Heel goed te begrippen dat hij het 
vreselijk vindt en dat hij daarom niet naar een 
gewone school wil terwijl hij hartstikke slim is. 
Hij is 3 x geopereerd in Makassar naar ik 
begrijp en ze hebben alleen de buitenkant 
proberen dicht te naaien. Dat heeft geen zin 
natuurlijk. Nu willen z’n ouders niet meer 
maar het is zonde voor deze jongen als het zo 
moet blijven. In het RS Siloam in Makassar 
zitten goed opgeleide artsen. Het is een 
particulier ziekenhuis en daardoor ook duur. 
We zouden hem graag daar naar toe hebben. 
Geld speelt een grote rol maar ook het verblijf 
voor de ouders. Ze zeggen geen familie in Makassar te hebben. 

Tot m’n verrassing zit Yanti (19) er ook. Ze is 
klaar met haar opleiding tot visagiste of 
schoonheidsspecialiste op het 
revalidatiecentrum in Makassar en zoekt nu 
werk. Eén van de Ibu’s op het schooltje, 
Emilda, heeft een schoonheidssalon en ze 
hoopt vurig dat ze daar mag komen werken. 
Ze ziet er goed uit en is inmiddels 19 en zo 
veel meer volwassen dan toen ik haar bij haar 
grootouders ontmoette. Ze mocht van opa niet 

naar het revalidatiecentrum en hij zou eeuwig boos op haar blijven als ze 
toch ging. Yanti (16) ging toch en nu woont ze 
toch weer bij hem. Heeft ze knap gedaan! 

Cindy (14) is inmiddels ook een oude bekende 
en is altijd vrolijk. Er verandert niet veel voor 
haar en met haar. Het nieuws is dat ze nog 
steeds goed verzorgd wordt. De vraag is of we 
kunnen helpen met een soort van rolstoel om 
naar de wc te kunnen. Ze wordt te zwaar 
voor oma om getild te worden. Ik denk aan 
een houten stoel op wielen. Wordt een nieuw 
ontwerpje dus voor de werkplaats. 
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Poly (48) is en geval apart. Valt niet binnen onze doelgroep en ik weet niet 
goed wat ik met haar moet. Ze zit met gestrekte benen want ze kan haar 
knieën niet buigen en van haar rechter arm kan ze de elleboog niet buigen. 
Met een stok in haar rechter hand krijgt ze toch een en ander voor elkaar. 
Met een ingenieus systeem weet ze zich over twee planken naar de wc te 
schuiven. Een rolstoel past niet in haar kleine huisje. Hooguit een soort kist 
op wielen die net zo hoog is als de houten verhoging waarop ze zit en slaapt. 
Ook dat zou door de werkplaats gemaakt kunnen worden. 
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We, Ibu Rumissing en ik, gaan nog even bij Alif langs om de ouders te 
overtuigen van het feit dat hij echt door een arts gezien moet worden voor 
z’n eczeem. Het thuisfront raadplegend komt vanuit twee kanten “psoriasis” 
voorbij. Zou heel goed kunnen. De ouders zijn teleurgesteld in het 
ziekenhuis waar ze tot nu toe te weinig hebben gedaan. Dat snappen we heel 
goed, maar er moet echt iets gebeuren. Ik geloof dat de boodschap over is 
gekomen…. 
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Vrijdag 13 september 
onverwacht een rustig dagje 

Tja, en dan staat er ineens weinig te doen vandaag. Ibu Rumissing is vandaag voor de Kerk bezig.
ik ga met Edi en Ibu Rina op pad om houtsnij spullen voor Arnol te kopen. Dat is nog best een 
gedoe, maar uiteindelijk hebben we alles bij elkaar en kunnen we het brengen. Edi begint meteen 
met z’n eerste les. Leuk om te zien hoe hij het zwarte kistje bewerkt a.d.v. een al bewerkt kistje.
Later begrijp ik er niets van als Ibu Ria zegt dat Ik Edi moet betalen. Ik dacht voor lesgeven maar 
het is voor de kistjes. Ik probeer met Edi iets af te spreken over een aantal lessen en dan daar 
voor betalen, maar daar kom ik niet uit. Omdat Arnol een sponsor heeft kan hij de komende 
maanden vooruit met les krijgen en materiaal kopen. Ik laat een envelopje achter bij Ibu Rumissing 
met geld voor hem. 
Gaat hij toch z’n droom invullen! Edi gaat hem daar zeker bij blijven helpen want die vindt het ook 
ontzettend leuk.

De rest is zomaar een vrijdag middagje vrij! Wat bankzaken doen en op het balkon eindelijk eens 
wat gitaar spelen en de zon langzaam zien verdwijnen. Wat jammer is van deze langzame dag is 
dat er oom 22.15 een Spaans stel binnen komt, gasten dus (met een hoop kabaal) die ook nog 
willen eten en ook nog sigaretten zoeken…. Sarah soort van paniek, want gasten moet je toch 
helpen. Is ook wel Indonesisch natuurlijk. Ze spreken alleen Spaans dus alles moet met google 
translate. Vreselijk vermoeiend en als ze nou iets minder kabaal maken vind ik ze vast een stuk 
aardiger. Het is voor mij allang bedtijd, maar ga toch maar even helpen met assisteren. 
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Zaterdag 14 september 
reis naar Toraja 

Vandaag ga ik de spullen ophalen die Anette vanuit Makassar 
heeft gestuurd per bus. Dat doen ze rechtstreeks vanuit de 
winkel en kost wel bijna net zo veel als een buskaartje ( 9 euro) 
maar het is reuze gemakkelijk. DE spullen zijn op kantoor van 
de RBM afgeleverd, behalve de rolstoel voor Kevin die is op het 
kantoortje van de Bintang Prima (busmaatschappij). Dat wa sed 
eerste zending.  
Omdat Anette vandaag vertrekt naar Nederland 
hoop ik wel dat alles goed is gegaan. Met een 
telefoontje naar de winkel is het duidelijk dat ook 
de rolstoel aangekomen is. 

Wandy verandert niet veel in de jaren. Er wordt regelmatig geoefends met 
hem maar zitten komt er niet van. Vorig jaar hebben Lucas en ik daar 
behoorlijk wat aandacht aan besteed. Blijft dan toch niet hangen of is te veel 
moeite. Nu vragen ze wel om en rolstoel (lijkt zo langzamerhand ook een 
thema te zijn geworden: stoelen!). Ik laat een plastic stoel halen en laat ziedt 
zitten ook in een gewone stoel kan met een sarong als band om hem vast te 
maken.  

Hoewel ze ook wel zorgzaam zijn is er tijdens m’n bezoek weinig echte 
aandacht voor hem en is hij zelf ook meer geïnteresseerd in de televisie 
waar hij met z’n hoofd schuin omhoog vanaf de grond net naar kan kijken. 
Wat er ondertussen met z’n stijve spastische benen gebeurd maakt hem niet 
zo veel uit geloof ik. Al met al rommelig en weinig gericht op hoe het beter 
kan (als dat al kan). Bij veel kinderen/jong volwassenen inmiddels is het 
hoogst haalbare wel bereikt en gaat het meer om praktische zorg, 
aanpassingen in huis of inderdaad een rolstoel (in huis). 
De grotere kansen liggen natuurlijk bij de kinderen die naar school kunnen 
en daardoor kansen hebben. Dat zijn wel de kinderen waarbij het 
hoofdzakelijk fysieke beperkingen zijn. 
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We stoppen onderweg om het zeiltje af te geven bij Eko en z’n moeder. In 
plaats van hem over de vloer voor te trekken aan z’n been kan ze hem nu 
heel elegant op het zeiltje door de kamer slepen. Het werkt prima en Eko 
lijkt ook wel tevreden zo te zien. Moeder is helemaal niet enthousiast en ik 
denk dat het zeiltje straks dienst gaat doen als tafelkleed, vloerkleed, weet 
ik veel, maar niet als transportmiddel voor Eko. Te lastig of ze is ontevreden 
want ze had tenslotte om een nieuwe rolstoel gevraagd en niet om zo’n 
(stom) zeiltje. 
 

 
  
Met Ibu Rumissing, Ibu Meri, Ibu Damaris 
bezoeken we Andika (3). Daar is nogal 
wat mee mis. Het begon met z’n ogen die 
“wit” werden en waarvan ze in het 
ziekenhuis zeiden dat hij blind zou worden 
en dat er niets aan te doen is. Hij is 
spastisch en heel erg onrustig. Z’n 
achterhoofdje is erg afgeplat en heeft zelfs 
een deuk. Hij is te slap om z’n hoofdje 
overeind te houden en zitten zit er ook  
niet in. Ze doen een poging om met hem te 
staan, maar hij trekt z’n beentjes automatisch in. Dat zijn niet de goede 
reflexen zeg maar. 
Het is een wonderlijk gezin. Ik tel drie kinderen met en hazenlip en een 
meisje met een halfzijdige verlamming.  
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Weet niet wie van wie familie is maar het is een bijzonder gezelschap.  
Andika is normaal geboren volgens z’n moeder en na 8 maanden is het mis 
gegaan met z’n ogen, dat was het begin. Geen koorts of iets dergelijks.  
Mijn indruk is dat er cerebraal behoorlijk wat mis is bij deze jongen met 
weinig hoop op herstel. Het zou fijn zijn als hij niet alsmaar op z’n ruggetje 
zou liggen op de harde houten vloer. Hij komt niet tot zijlig of buikig. Ik laat 
ze zien dat het wel kan (al protesteert hij wel een beetje).  

Is lastig om duidelijk te maken dat een beetje ongemak ook ok is en dat het 
voor hem beter is om niet alleen plat op de grond te liggen. Een kussen 
onder z’n hoofd is hier al een enorme verbetering.  
We spreken af dat ze (de Ibu’s en de moeder) gaan oefenen met zij- en buikig 
en dat wij een matrasje gaan aanleveren. Misschien gaat zitten ook nog iets 
worden. 
Een bezoek aan het Lakipadada ziekenhuis is een voorstel waar 
twijfelachtig op gereageerd wordt. Lijkt me voor verdere diagnose niet 
verkeerd.  
 

Aan het eind van de middag kunnen we ook de 
rolstoel van Kevin inladen. Die is gelukkig op 
kantoor van Bintang Prima aangekomen. Ik wil 
nog een badkamerstoel voor hem kopen, gewoon 
zo’n plastic ding met gaatjes zodat het water er 
doorheen kan lopen. Voor 6 euro hebben we een 
prachtige (nou ja, voor hier dan) stoel en kunnen 
we de eerste levering doen: aan Kevin. 
De rolstoel die Anette uitgezocht heeft is 
fantastisch: klein, lichtgewicht, opklapbaar.  
Alles wat je wenst o ja, zelfs met gordel.  

Ik test ‘m uit met Ibu Rumissing en ook 
de badkamer-stoel lijkt (haar) te 
passen.  
Kevin ligt er wat afwezig bij, maar 
moeder en grootmoeder zijn hartstikke 
blij. Nu hoeven ze hem niet meer te 
dragen en de kamar mandi in te 
zeulen.  
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Zondag 15 september 
reis naar Toraja 

Dit keer was de Kerkdienst in Sangalla in het Bahasa Indonesia en dat 
scheelde veel met de vorige keer. Nog veel dat ik niet snapte maar dat maakt 
niet uit. Het is overigens lang niet zo vol als twee jaar geleden. De Ibu’s in 
Rantepao snappen niet waarom ik niet naar hun Kerk ga, vlakbij Pia’s 
Poppies, dus ook vlak bij waar ik nu zit, de Kerk van Toraja. Ik ga enkel om 
Ibu Rumissing te vergezellen en een beetje te ondersteunen en ja, dat is best 
een eind weg, in Sangalla. Maar dat is lastig uitleggen. Heb gezegd dat ik 
het haar beloofd had. Dit keer ging ik op de motor en dat si eigenlijk ook 
veel lekkerder dan in die public cars (viezig, vaak vol, benauwd en negen 
van de tien keer roken de chauffeurs tijdens het rijden)  

Na de dienst is er even tijd om bij Silma langs te gaan. Zij heeft twee jaar 
geleden een spalkje voor ’s nachts gekregen omdat haar voet zo ver naar 
beneden staat (klompvoetje). Dat ging niet helemaal goed want het werd 
onbedoeld een spalk om mee te lopen, maar uiteindelijk was daar helemaal 
niet mee te lopen en verdween de spalk (gelukkig). 
Toch heeft ze wel wat te oefenen om beter te staan en te lopen en het helpt 
als ze oefent met zitten in kleermakerszit i.p.v. op haar knieën, want dan 
draaien haar onderbenen en voetjes helemaal naar buiten. Het gaat niet 
makkelijk maar ze kan het wel en het is hier zo’n gebruikelijke zithouding 
dat het oefenen moet kunnen.  
Oefenen van het staan vraagt net iets meer aandacht. Als ze dat nou iedere 
dag en paar minuutjes gaat doen…. har nichtje wil haar wel helpen. 
Haar schoenen geven geen enkele steun. Haar ouders zitten in Papoea (of 
Kalimantan, dat ben ik even kwijt) en ze woont bij haar tante en nichtjes.  
Misschien wel slim als wij haar schoenen aanbieden, dan weten we zeker 
dat ze er komen en dat ze ook nog een beetje degelijk zijn. Ibu Herlina gaat 
ze met haar kopen in Makele. Geregeld! 
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’s Middags rij ik naar de Panti (weeshuis) waar Ibu Albertha de leiding 
heeft. Ze deed ooit de opleiding tot priester en wilde heel graag in Nederland 
promoveren.  
Heeft wat moeite gekost om uit te 
leggen dat dat niet zo maar geregeld is 
en het is de vraag of ze voldoende 
opleidings-niveau heeft. 
Een van onze sponsoren heeft geld voor 
Irta gegeven en dat kan ik via haar 
geven omdat haar familie vlak bij haar 
woont. Irta werd nu ongeveer 5 jaar 
gelden nog gesponsord voor haar 
studie Engels maar raakte onbedoeld 
zwanger en moest haar studie staken. 
De sponsors hebben toen hun steun 
ingetrokken. Ik kon dat moeilijk 
verdragen en heb twee jaar geleden geprobeerd om haar toch weer aan het 
studeren te krijgen. Dat lukte niet en zelfs een praktische opleiding tot 
naaister zag ze niet zitten. De (privé-) donatie van nu is een gebaar dat we 
haar niet vergeten zijn en ze is er heel erg blij mee hoorde ik twee dagen 
later, met heel veel dank aan de sponsor! 

De panti had ooit zo’n 85 kinderen en nu zijn het er maar 20, 13 jongens en 7 
meiden. De uitleg van het waarom verschilt nogal. De officiële lezing is dat 
de regering meer aandacht (geld) schenkt aan arme gezinnen waardoor 
kinderen thuis kunnen blijven wonen. De verhalen die ik hoor gaan over 
slechte begeleiding, ongezonde omstandigheden, strak conservatief bewind… 

 / 71 95



 

Jammer voor de kinderen die het echt nodig hebben, jammer ook van het 
mooie complex. Terwijl ik rondgeleid word bedenk ik stiekem dat het ook 
wel een schitterende lokatie is voor een revalidatiecentrum. Alles is er: 
slaapgebouwen, keuken, eetruimte, kantoor, grote (oefen)zaal. Naast de panti 
is de technische school waar ik nu alle aangepaste stoelen laat maken en 
waar ze ook rollators zouden kunnen maken en eh…. misschien ook 
krukken…en zo meer??? 
Even terug uit de droom. Mooie 
gebouwen en zonde van de 
leegstand. Als ik weg wil is Ibu 
Albertha verbaasd want ze wilde me 
een eenvoudig diner aanbieden 
(daar waren de verhalen nou juist 
niet zo best over) en ik bedank 
vriendelijk en zeg dat ik terug naar 
huis wil. Dan komt haar vraag dat 
ze zo graag counselor wil worden 
en dat dat zo hard nodig is hier voor 
de kinderen en de ouders en dat 
niemand haar helpt. Ik hoor het 
aan, glimlach en knik en antwoord 
dat de RBM daar toch echt is aan 
zou moeten doen. En dat meen ik 
ook nog. De Toraja Kerk/RBM heeft 
het allemaal opgezet, dus een beetje 
meer hulp zou niet misplaatst zijn. 
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Maandag 16 september 
ver in de jungle 

Om 8.30 uur zit op de motor om met Ibu Rumissing in RS Lakipadada kennis 
te maken met de fysiotherapeuten en Dr Astri, een van de twee kinderartsen 
daar. We verwachten lange gesprekken, maar dat is niet zo. We zijn heel erg 
welkom om op de fysiotherapie afdeling kinderen voor therapie te brengen. 
Graag willen ze daar ook training in krijgen en we spreken af dat we de 
volgende dag om 10 uur met patientjes zullen komen om samen naar te 
kijken. Met de kinderarts gaat het net zo snel en ook zij wil graag kinderen 
zien die wij naar haar “verwijzen”. Ik geloof dat we kort na 9 uur al weer 
buiten stonden, nou ja 9.15 uur, maar niet veel later.  

Het is nu wachten op Edi om huisbezoeken te doen samen met  
ook Ibu Esther en Ibu Herlina 

Het eerste bezoek is meer dan schrijnend. Nog niet eerder ging ik over en 
langs rijstvelden zo ver de bush bush in. Klauterend over stenen, over 
dichtbegroeide paadjes tot we bij een huisje aankomen. Een huisje en een 
schuurtje, meer niet. 
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Muti (22) woont hier met een tante. Negen maanden geleden door haar 
moeder die in Palopo woont hier gedropt. Ze kan zichzelf nauwelijks 
bewegen en zit op de drempel van een deur. Zo kan ze nog net een beetje 
naar buiten kijken. Met haar kromme, verstijfde spastische vingers weet ze 
een mobieltje te bedienen zodat ze muziek heeft. Later vertelt haar tante dat 
ze ook vruchten (een soort noten) had zitten hakken met een nogal pittig 
hakmes. Dat vond niemand hier een goed idee. 

Ze is heel verlegen, maar Ibu Rumissing weet zoals gewoonlijk haar op haar 
gemak te stellen. Dat doet ze heel erg goed. De andere twee Ibu’s zitten wat 
uitgezakt, afwezig op hun stoel en drinken koffie. Ondertussen vertel tante 
van alles over Muti en hoe het leven daar gaat. Om te plassen en te poepen 
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hebben ze in haar slaapkamer een gat in de vloer gezaagd. Daar wordt ze 
dan boven geschoven en kan ze zo haar behoefte doen. Dat verdwijnt dan 
ergens twee meter lager op de grond onder het huis. 

Ik 

schuif voorzichtig aan bij Ibu Rumissing, die uitlegt dat ze me kan 
vertrouwen. Muti glimlacht voorzichtig en zegt dat het goed is. Ze heeft al 
twee jaar pijn op of in haar linker bovenbeen. Die is opgezet en pijnlijk, 
soms ook warm. Ibu Rumissing voelt haar 
been en vraagt wat het kan zijn. Ik mag 
door haar spijkerbroek heen voelen en het 
voelt als vochtbult, wellicht een abces. Snap 
wel dat het continu pijn kan doen.  

Ik vind dat er een dokter naar moet kijken 
en in overleg met Muti en tante spreken we 
af dat ze naar het RS Lakipadada komt 
morgen. Ze gaan dan dragers regelen die 
voor een pakje sigaretten haar wel naar de 
weg willen brengen. Vandaar kan ze met 
een auto. Ik beloof dat we de kosten zullen vergoeden. 
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Dezelfde middag horen we dat het toch er 
moeilijk is want ze zouden een begrafenis 
hebben…. heel erg jammer dus. Gemiste kans. 
Hopelijk komt er een nieuwe. 

Akbar (8) was twee jaar gelden een mannetje dat heel driftig en gedreven 
voetballend met van alles rond rende. Akbar is niets veranderd, nou ja wel 
wat groter geworden, maar motorisch heel erg onhandig, nog steeds heel 
druk en in z’n hoofdje gaat het ook niet helemaal 100% goed. Op een gegeven 
moment struikelt hij en valt keihard met z’n voorhoofd op de betonnen vloer. 
Hij vangt zichzelf totaal niet op. Gevolg is natuurlijk heel hard brullen en 
een enorme bult. Maar kort erna dribbelt hij weer ijverig rond, deelt 
iedereen kadootjes uit, behalve aan mij want ik ben een beetje vreemd 
natuurlijk. 

Z’n moeder zegt dat hij niet overeind 
komt als hij ligt, maar als ik hem zo 
zie bewegen, hurken en knielen en 
weer omhoog komen in een record tijd, 
dan betwijfel ik dat het onvermogen is. 
Ibu Rumissing knikt glimlachend. Hier 
is voor ons niet veel te doen.  
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Dan vervolgen we onze missie en gaan het nieuwe looprek naar Johannes 
brengen. Niet bedacht dat het zo ver was en over zulke ontzettend slechte 
wegen ging. Pffff wat vermoeiend is dat! 
Maar alles wordt goed gemaakt door de stralende Johannes die met z’n 
nieuwe looprek door de kamer loopt.  
Het zweet staat op z’n rug, maar hij weet van geen ophouden. Z’n oude 
looprek staat onder het huis zodat hij 
die kan gebruiken om naar de wc te 
gaan en om de kippen te voeren.  

 

 

Edi ligt inmiddels plat.  
Het is al laat en we hebben ook nog 
een zitkussen voor Gina af te geven, 
voor haar nieuwe stoel (die hopelijk 
deze week klaar is). 
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Het is al donker als we terug zijn bij RS Lakipadada waar m’n motor 
geparkeerd staat. Ik hoop dat ie start want dat gaat niet zo vlot. Maar dat is 
niet het probleem. Het probleem is dat er geen voorlicht is. Bloedlink, want 
ik zie de weg niet, en waar die ophoudt en ineens berm is, en ook niet waar 
de vele hobbels en kuilen zitten. De lampen van de tegenliggers maken dat 
niet beter. Daar komt nog bij dat iedereen inhaalt waar die kan en als ze mij 
niet zien aankomen, ben ik de klos. Heel vervelend en toch maar gaan. Af en 
toe heel langzaam en meer op gevoel en goed geluk. Zelfs nog door een 
politie auto ingehaald, maar die liet me met rust (of zag me niet).  
Ik probeer zo veel mogelijk vlak achter andere motoren te rijden zodat zij 
mijn koplamp zijn. Maar ja dan slaan ze af of stoppen en moet ik het weer 
alleen doen. Dan bedenk ik dat ik m’n richting aanwijzer aan kan zetten 
(naar links want ik rij tenslotte aan de linker kant). Ben ik nog een beetje 
zichtbaar. 
Ik ben blij als ik ’s om 7 uur heelhuids thuis aangekomen ben.  
Jeetje wat ben ik moe! Lange dag maar ook mooie dingen gedaan.  
Muti blijft nog flink in m’n hoofd zitten. Wat een verdrietig beeld. 
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Dinsdag 17 september 
training fysiotherapeuten en spreekuur met Dr Astri 

Vandaag niet de motor naar het RS Lakipadada maar met de auto van de 
RBM. Edi zou er om 9.30 uur zijn omdat we om 10 uur afgesproken hebben in 
het ziekenhuis met 5 kinderen, waarvan 2 voor consult bij Dr Astri, de 
kinderarts. Werd half elf dat ik er was. Ibu Rumissing heeft nogal wat in 
beweging moeten zetten om de kinderen mee te krijgen en dan wil ik er ook 
op tijd zijn, maar ik ben geloof ik de enige die zich hier druk om maakt om 
de tijd. Nog onvoldoende Indonesische inslag blijkbaar.  
Al gauw zijn er redenen voor de ouders om niet met hun kind te komen 
opdagen: ziek, begrafenis. Smoesjes? Kan ook waar zijn maar soms is het 
twijfelachtig. Zo’n bezoek kost tijd, soms geld en ze zien vaak het nut er niet 
van in. Zomaar nee zeggen is niet van deze cultuur, dat is niets nieuws. 

Ik geloof dat de 5 therapeuten het best spannend vinden en de enige man 
van het team gaat meteen welvarend met Marcel aan de slag. Die begint in 
no time te brullen. Maar ja, zo vast als hij zit door z’n spasme, niet gewend 
aan vreemden. En dan een fysiotherapeut die je ineens op volle kracht uit 
elkaar gaat trekken. Dat gaat dan niet zo goed. Mij missie nu is om ze te 
leren om langzamer en zachter te bewegen met de gewrichtjes pelan-pelan 
(lanzaam aan) en lembut (zachtjes). Ik herhaal het zo vaak dat het inmiddels 
m’n bijnaam geworden is geloof ik. Hoe zachter hoe meer je bereikt. Ik 
probeer uit te leggen dat je kunt voelen wanneer een been mee wil bewegen, 
maar dat is lastig. Zij denken heel erg in handgrepen en dat begrijp ik wel, 
dat is hoe zij het geleerd hebben. Ik heb die achtergrond van oorsprong ook. 
Niemand durft iets te doen als ik heb laten zien hoe je bijvoorbeeld een knie 
kan strekken bij spasme, dus duw ik ze vriendelijk en “lembut” één voor één 
naar voren en dan gaat het best goed. Ze willen echt wel leren. Later vertelt 
Ibu Rumissing dat ze zeiden dat ze niets nieuws hadden geleerd (geen 
nieuwe handgrepen) maar dat ze het wel ok hadden gevonden.  

Nou dat is toch mooi voor een eerste keer. Zat ik 
tenminste op hun niveau en dat lijkt me goed voor 
een start. Als het allemaal meezit en waarom 
eigenlijk niet, dan kan ik dit volgend jaar wekelijks 
met ze gaan doen. 
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Tussendoor zijn Ibu Rumissing en ik bij dr Astri voor 
Andika en Alif. Andika heeft “aangeboren cataract” 
(staar) en geen woord over alle andere afwijkingen. 
Hij wordt doorgestuurd naar de oogarts, maar moet 
wel eerst nog even onder luid gegil aan de zuurstof, 

want hij zou een beetje benauwd 
zijn. Na enige tijd geeft hij het 
verzet op ligt hij gedwee met het 
masker op z’n gezicht.  

 

Bij Alif denkt ze aan onder meer aan 
een combinatie van ontsteking met een 
schimmel en laat hem opnemen. Hij 
krijgt dan een injectie. Vader boos, 
want hij heeft hier geen tijd voor, hij 
moet werken. Hij duwt Alif bij z’n 
vrouw op schoot en gaat bij hun 
dochtertje zitten. Dr Astri stoort zich er 
niet aan en zet door. 
 

Als we terug zijn ga ik met Silma en Winnie verder met 
de training voor de fysio’s. Ze ondergaan het lijdzaam 
en valt me mee hoe goed ze het volhouden, want als ze  
met je been bezig zijn vergeten ze dat jij er ook aan vast 
zit. En dat maal 5 therapeuten. Heel knap dat Silma en 
Winnie dit zo gedaan hebben. Ik sluit af met wat 
oefeningen voor Silma met staan. Ook daarbij de kunst 
van niet te veel willen maar stap voor stap… pelan-
pelan. Voor we weggaan gaan Ibu Rumissing en ik nog 
even bij Alif kijken op de kinderafdeling van het 
ziekenhuis. 

Utrechtse afdeling? 
 

Met de Ibu’s en de kinderen gaan we lunchen en 
daarna gaat Ibu Herlina schoenen kopen met 
Winnie en Silma. Ook voor Sapu maar die kon niet 
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komen omdat hij ziek is.  
We, Ibu Rumissing en ik, zetten ze af in Makale en gaan dan door naar Cici.  
Ook zo’n kanjer van het eerste uur. Nog 1 jaar en 6 maanden en dan is ze 
klaar met de SMA. Ze wil dan “chemical Engineer” gaan studeren in Malang 
op Java. Haar vader kijkt er bedenkelijk bij maar Cici kennende zou ze zo 
maar kunnen gaan. ZE kan daar op de campus gaan wonen. 
Vervoer naar school is nog steeds een probleem, want lopen kan ze alleen 
korte stukjes. Vorig jaar had ik een sponsor voor haar. Nu moet ik daar nog 
naar gaan zoeken. Gaat nu om eenzelfde bedrag als bij Winnie, dus 2.5 
miljoen (zo’n 170 euro) voor 1 jaar…. plus nog die 6 maanden.  
Ga ik opzetten als ik weer terug ben. 

Therapie heeft ze allang niet meer nodig. Ze loopt al 5-6 jaar met 1 kruk en 
daar moet wel een nieuw dopje onder, maar dat is dan ook alles. 
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Woensdag 18 september 
reis naar Toraja 

Vandaag maak ik kennis met Charly, de nieuwe vrijwilligster van de RBM. 
Net als voorgaande jaren uit Duitsland en bedoeld om de RBM te steunen bij 
de lessen in de ochtend en te helpen op de Panti (het weeshuis). IBU 
Sarungallo heeft bedacht dat ze beter bij een familie kan wonen dan op de 
Panti. Daar is het leven iets te sober en te streng, maar of ze hier bij het 
gezin gaat aarden moet ik nog zien. In ieder geval leveren we haar daar af. 
Ze gaat het lastig krijgen omdat ze veganistisch is. Dat wordt nog heel wat 
keertjes uitleggen wat je niet eet! “Zelfs geen ei?”, vroeg de Ibu. Nee zelfs 
geen ei! 
Bij de Bengkel gaan we kijken naar de eerste resultaten van de bouw van de 
stoelen en de tafels en ik ben heel erg onder de indruk van het resultaat. We 
praten nog wat door over de schetsen die ik gemaakt heb en ik geef ook de 
tekeningen voor het kistje op wielen voor Poli en de badkamer stoel voor 
Cindy.  
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Moet nog even aan de directeur vragen wat we er voor moeten betalen, 
maar die is er nu niet bij. 

We brengen daarna de de nieuwe rollator naar Agnes. Zo blij hoe ze 
reageert, maar oh wat lastig voor haar want ze weet niet hoe ze moet 
steunen. Ze hangt er aan waardoor ze achterover dreigt te vallen. Gelukkig 
wil haar moeder het heel graag met haar oefenen. We kijken nog of een 
looprekje beter gaat maar dat is niet zo. De rollator heeft twee wielen aan de 
voorkant en daarmee komt ze beter vooruit. De huiskamer waar we nu 
oefenen is niet van hun. Ze woont met haar familie in een ruimte van 5 bij 5, 
inclusief kookplek… wauw, achter onder dit huis. De wc is buiten….. 

 

Terug in Rantepao geven we geld af aan Ibu 
Yulianti. Peter Stok had gevraagd of ik haar 
namens hem wil steunen. Lastig om een 
afspraak met haar te maken, maar in deze zijn 
mensen ook weer heel geduldig. Ze heeft twee 
uur moeten reizen en lang zitten wachten.  
Ze is heel dankbaar, het is voor haar dochter, en 
als ze vertelt dat ze zelf ziek is rollen de tranen 
over haar wangen. Nou ja, dubbel blij dat dit 
dan gelukt is. 
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Donderdag 19 september 
reis naar Toraja 

Het programma is zo’n beetje klaar. Samen met Ibu Rumissing bezoek ik Alif 
in RS Lakipadada en hij ziet er een stuk beter uit. Ik vrees mede door de 
injectie met vermoedelijk (toch weer) cortison en antibiotica. Maar het 
schonere bed zou ook wel eens kunnen helpen. Z’n vader is niet meer boos 
gelukkig en gaat op de grond zitten ontbijten. Ik mag aanschuiven maar 
bedank vriendelijk.  

Aan de moeder is ook verteld dat Alif niet aldoor op de 
grond moet liggen en een matras moet krijgen. Ben 
benieuwd of ze dat ook gaan doen. Misschien moeten we 
daar toch nog achteraan en het gaan regelen. 

We hebben nogal wat geldzaken te regelen, ook voor de 
privé-sponsoring voor IBu Rumissing. Ik stort 7 miljoen op 
haar rekening en daarmee heeft ze nu ⅔ van de giften 
gekregen. De rest is voor later. Ze kan voorlopig de medicijnen en andere 
middelen kopen die ze nodig heeft om zo gezond mogelijk te blijven. 

We bezoeken Winnie op de SMA in Sangalla, om haar schoolgeld te betalen. 
Ze is erbij als ik de enveloppe overhandig en ik weet zeker dat ze heel erg 
blij is!  
Ik geef vast een voorschotje voor het reisgeld en de rest gaat Ibu Rumissing 
haar maandelijks geven gedurende dit schooljaar. Met haar nieuwe 
schoenen is dat nu ook helemaal rond! 
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Na de lunch bij Ibu Rumissing ga ik met de motor terug naar Rantepao.  
Vanavond eet ik bij Stephanie en regelen we de busreis en het hotel in 
Makassar. Heerlijk om dat even samen te doen gaat zo veel makkelijker!
Sarah gaat alsnog niet met de auto naar Makassar zoals ze aangekondigd 
had en Stephanie heeft twee zieke kinderen en gaat ook niet. Begrijpelijk. 
Maar Ibu Rumissing gaat wel mee (was wel even flink onderhandelen want 
zij moet zelf voor controle naar het ziekenhuis in Makassar en wil niet…). 
Samen kunnen we dan ook Dit en z’n ouders naar RS Siloam in Makassar 
om te kijken of ze hem daar kunnen opereren aan z’n open verhemelte en 
(dus) hele bovenkaak. 
Ik kies luxe stoelen bij Mangala Trans (favoriete maatschappij van 
Stephanie). Ik stap morgen om ongeveer 20.30 uur op aan de straat bij 
Sulawesi Castle en Ibu Rumissing ongeveer een half uur later bij “de brug” 
net voorbij RS lakipadada. Daar komt de weg van Sangalla (waar zij woont 
en vandaan moet komen) uit op de weg naar Makale, richting Makassar. 

Ik heb heerlijk gegeten bij Stephanie en we hebben wederom heerlijk en 
vertrouwd gekletst. 
Laatste avond Toraja. Wat gaat het weer snel…. 
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Vrijdag 20 september 
laatste dag in Toraja 

Op de Bengkel bewonder in de de prachtige meubeltjes, nog vers in de lak. 
Wauw wat zijn ze mooi. Van alle opdrachten zijn er nu 5 (van de 7) klaar. 
De prijs is belachelijk laag: 1 miljoen (65 euro). Alleen materiaalkosten en 
dan nog niet al het materiaal want een van de mannen vertelde dat hij zelf 
de wielen had gekocht voor de twee laatste stoelen (voor Poli en Cindy) 
omdat ze daar in de werkplaats geen goede hadden. Wat ontzettend lief!! 
We hebben daar een geweldig goed contact mee gewonnen. Volgende keer 
ook de metaalbewerking opnieuw bezoeken en kijken wat zij kunnen maken 
(b.v rollators, looprekjes). 

De afspraak met RS Elim gaat niet door en Ibu Sarungallo vertelt dat het 
ziekenhuis niet de inrichting zal betalen. Dat was een misverstand. Ik dacht 
dat juist zij het ws die dat had voorgesteld, maar ok. Dat moet later vanuit 
Nederland dan maar gebeuren. 
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Er is een meeting met een aantal Ibu’s 
georganiseerd op het kantoor van de RBM en mij 
wordt gevraagd om terug te blikken op de 
afgelopen 4 weken en te vertellen hoe we verder 
willen.  

 

 

Zo gevraagd zo gedaan en ik vertel dat we vooral 
aandacht hebben besteed aan de hulp bij het 
oefenen door de ouders en grootouders zelfs.  

Dat we veel hulpmiddelen hebben geregeld om de 
kinderen o.m. actiever te laten zijn met zitten en 
lopen. En hulpmiddelen  voor de (groot)ouders in de 
verzorging van hun (klein)kind.  
Dat een auto om de kinderen te vervoeren heel welkom zou zijn en dat we 
dat misschien samen zouden kunnen regelen, wij met de RBM (applaus van 
de Ibu’s). 
De IBu’s zouden graag in het RS Elim starten met het behandelen van 
kinderen. Dat biedt perpectief. 
Met wederzijds woorden van dank sluiten we af en hebben we een heerlijke 
lunch: gado gado. Had Ibu Sarungallo voor mij bedacht. 

Als we nog even langs het schuurtje lopen 
van de RBM zie ik tot m’n verrassing een 
hele verzameling (afgedankte) 
hulpmiddelen waaronder een 
kinderrollator die wij meegenomen hebben 
uit Nederland!  

Maar ook een goede rolstoel en die zou naar Wandy 
kunnen! Mini rollators, krukken… het staat er allemaal. 
Beetje verbaasd ben ik wel zeg maar. 
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We nemen de rolstoel mee en brengen die op weg naar Rantepao bij Wandy 
langs. 

Dan is het opruimen, fietsen terug naar Stephanie en Ibu Rina, laatste wasje 
van Stephanie als ze nog even op de thee komt. De motor op laten halen en 
nog even eten bij Aras in de stad. 
Inpakken is niet heel moeilijk: alles mee dan is het klaar. 
Dan blijkt m’n Indonesische telefoon niet meer te werken en raak ik wel wat 
in paniek want Stephanie zou me bellen als de bus er aan komt en ik zou Ibu 
Rumissing dan weer bellen….. 
Dat is niet fijn! ik rij mee met de 3e bus van Mangalla Tours en hoop niet dat 
zij in één van de eersten stapt straks. Uiteindelijk bel ik met m’n 
Nederlandse telefoon en komt het goed. Om 21.30 stapt ze aan boord en zitten 
we gezellig naast elkaar in de nachtbus naar Makassar. Samen reizen is 
toch leuker en fijner omdat je op elkaars spullen kan passen bij de toilet-
stops. 
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Zaterdag 21 september 
een hele dag ziekenhuis 

Als we aankomen om 5.30 in Makassar is 
het nog donker. Een onbestendig eindpunt 
langs een grote weg. Gelukkig herkent Ibu 
Rumissing de plek waar we zijn en belt 
haar broer. Die komt op een motor en terwijl 
zij met alle bagage in een becak stapt (past 
nét met mijn grote koffer) klim ik achterop 
de motor. We komen aan bij zijn huis en 
staan op de stoep waar ik vorig jaar 
afscheid nam van Ibu Rumissing toen ze zo 
ziek was van alle behandelingen met chemo. 
Het was het tweede jaar waarin ik bij het 
afscheid niet wist of ik haar terug zou zien.  

Het oorspronkelijk plan was dat ik naar Nike zou gaan de zus van Stephanie 
en dat we (Ibu Rumissing en ik) elkaar zouden zien in RS Siloam met Datu 
en z’n familie. Maar nu blijkt dat we eerst moeten ontbijten (eten mag je niet 
weigeren in Indonesië) en dat we naar het Academisch Ziekenhuis gaan 
waar Ibu Rumissing voor controle moet zijn. Omdat ik nog steeds niet kan 
bellen kan ik Stephanie en Nike niet bereiken en baal daar vreselijk van.  
Om 8.30 uur met taxi naar het Academisch Ziekenhuis. Dat betekent heel 
lang wachten in de gang. Volkomen duister waarom allerlei mensen die 
later komen voor mogen gaan, maar uiteindelijk zijn we aan de beurt. Aller 
vriendelijkste arts die zegt dat de “chemo-port” (een intraveneus ingebrachte 
slang voor toedienen van de chemo) nog tot eind december moet blijven 
zitten. Is voorzorg voor het geval er nieuwe behandeling nodig is. Alle 
bloedwaarden zijn goed. Omdat ze veel pijn heeft in haar rug en ook hoest 
wordt een thorax foto gemaakt. De uitslag blijkt helemaal goed (longen en 
wervelkolom schoon) maar echt uitleggen doen ze daar niet. Samen met Ibu 
Rumissing bekijk ik de röntgen foto en leg uit wat je kunt zien aan de 
wervels, de longen en waar de slang van de chemo-port zit. Ze is daar heel 
blij mee. Dit is een fantastische uitslag! Komend week nog een scan van 
haar hoofd omdat ze vaak hoofdpijn heeft. Ik heb daar geen zorgen om (en 
ik weet nu ook dat het helemaal goed is). 

We zijn to 12.00 uur bezig en gaan dan naar RS Siloam waar we Datu en zijn 
ouders gaan ontmoeten. Die komen nog even niet want die zijn aan het 
lunchen en vervolgens hebben ze 1 uur reistijd nodig. Ik zeg tegen Ibu 
Rumissing dat ik in Nederland naar huis gegaan zou zijn… maar hier ga je 
braaf zitten wachten, tot om 14.15 de familie verschijnt. Wij hebben dan wat 
onaangename witte broodjes met gula (suiker) op voor lunch. 
Dan wachten op de kinderafdeling. Eenmaal aan de beurt blijkt de 
gespecialiseerd kinderarts a.s. dinsdag in huis te zijn. Nee hè!! Dat zal toch 
niet! Ibu Rumissing zet door en dan blijkt dat die bewuste kinderarts toch 
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wel aanwezig is en mogen we haar bezoeken met Datu. Dr Veni. Heel 
aardige vrouw met een goed plan van aanpak. Eerste stap is het sluiten van 
z’n mond aan de bovenkant en daarna (2e operatie?) aan de binnenzijde het 
bot herstellen. Misschien later ook een bot-brug om tanden te plaatsen. Ze 
wijst ook op de vorm van z’n schedel die afwijkt en z’n ogen die (te) ver uit 
elkaar staan. Oftewel: er is nogal wat aan de hand. Dat hij slim is en goed 
mee komt op z’n kleine schooltje verbaast haar en is een extra reden om hem 
deze kans te geven. Hadden wij ook al bedacht.  

Hij kan donderdag 26-9 geopereerd worden. Spannend! 
Er wordt nog bloedonderzoek gedaan en hij moet een thoraxfoto laten 
maken om te kijken of z’n longen goed zijn.  Over kosten kan ze niets 
zeggen. Er moet getekend worden en z’n vader moet het met een 
duimafdruk doen.  
Aan de balie beneden krijgen we een kostenoverzicht: 15 miljoen exclusief 
medicijnen. Ik kan dat nog net in twee dagen pinnen met twee bankpasjes. 
Inmiddels weet ik dat we op 20 miljoen zitten, 1300 euro, maar misschien 
meer want de operatie heeft 4 uur geduurd en kost 65 euro per uur. 
Om 1700 uur kunnen we naar huis. helemaal gaar na 8 uur ziekenhuis. Blij 
met alle uitslagen en resultaten maar ook heel erg moe. 
Het lukt Ibu Rumissing om via haar registratie voor mij bel- en internet 
tegoed te regelen en ik ben weer mobiel online. Zoooo fijn! 
Hoewel ik natuurlijk eerst nasi moet eten bij haar familie ga ik heel 
onbeleefd toch naar m’n hotel. Ben zo moe! 

Heb een heerlijke kamer op de 11e etage van hotel Fave, vlak bij de 
boulevard, dus makkelijk om even wat te gaan eten. Ik kan m’n stoelen 
reserveren in het vliegtuig voor de terugvlucht (lekker aan het gangpad) en 
hoef verder niets meer.  

Laatste avond Indonesië!  
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Zondag 22 september 
terugreis Makassar Amsterdam 

 

Hoewel ik Asnitha nog zou zien , 
een “patientje van inmiddels 4 jaar 
terug die we een prothese hebben 
kunnen geven, lukt niet omdat ze 
moet werken. Ik ga met een Ibu 
Rumissing lunchen en we beseffen 
maar al te goed dat we afscheid 
moeten nemen. In de afgelopen 
jaren hebben we een hechte band 
opgebouwd in de samenwerking bij 
het behandelen van de kinderen in 
Toraja. Maar natuurlijk hebben we 
ook samen haar ziek zijn, haar 
zware behandelingen gedeeld, in Toraja en vorig jaar in Makassar tijdens 
de chemokuren. Heel gelukkig dat ze nu dit jaar weer zo fit is en mee kan 
met de huisbezoeken.  
Die verbondenheid maakt het afscheid niet makkelijk. We doen allebei ons 
best om niet te huilen, nou ja, mij lukt dat dan ook niet. Ik weet dat ze dat 
heel lastig vindt. Ik ook.  

Ik ben veel te vroeg op het vliegveld maar kan daar nog lekker aan m’n 
verslagen schrijven. 
Met een beetje vertraging vertrekken we naar Singapore en de overstap 
daar is even verwarrend want ik moet toch in terminal 3 zijn? Blijkt 1 te 
zijn. Ik kan zelfs slapen in het vliegtuig (dankzij 1 slaappil) en kom de 13 uur 
zitten goed door. 
Op Schiphol 7.15 uur wacht Nel en rijden we naar huis. Heerlijke ontvangst 
en natuurlijk heel erg wennen om thuis te zijn. 

Ik kijk terug op een hele goede tijd met veel positieve resultaten en positieve 
vooruitzichten. Een absolute meerwaarde dat Anette en ik 10 dagen samen 
in Toraja waren. Er is nog veel te doen met RS Elim, de sponsoring van Datu 
en Cici, maar er is zoveel goeds bereikt en vooral ook constructief met RS 
Lakipadada, met de werkplaatsen voor hout en metaal. De vruchtbare 
contacten op Bali. 
Het was gewoon heel erg goed! En eh, ik ben dit jaar geen dag ziek geweest! 
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Zondag 29 september 
epiloog 

Ik ben ontroerd. Ontroerd door jullie reacties op m’n dagboeken, door de 
reacties op de Facebook berichten. Ontroerd hoe jullie reageren met 
ondersteunende mailtjes en ook donaties. Ik denk zo vaak van oh dat doe ik 
wel in m’n eentje, maar ervaar dan zo dat die steun zo veel betekent. Zeker 
niet opgeld alleen, het is vooral emotioneel. Dat het belang van hulp daar 
met soms hele simpele oplossingen zo waardevol is. Ik reis er ver voor en dat 
vind ik ook bezwaarlijk, maar kan niet anders dan het zo doen. Ik vind het 
ook zwaar, 13 uur van Amsterdam naar Singapore en dan nog 2.5 uur naar 
Makassar en dan nog 8 uur met de bus naar Toraja als alles goed gaat. En 
dan na 4 weken weer de hele weg terug.  
Maar het is niet zo zwaar als een Fysal die dagelijks opgesloten zit in z’n 
rolstoel, Alif die al jaren onder de eczeem zit, Datu met z’n gapende open 
bovenkaak. Dat is wel wat me helpt 
En ieder jaar denk ik dat ik zo tekort schiet dat een maand daar zo weinig 
is. Dat betekent 11 maanden daar niet zijn. Natuurlijk is die maand 
waardevol en dit jaar dubbel zo goed omdat ik er ook deels samen met 
Anette was. 

Het is nu besturen op afstand. De operatie van Datu, die nog vervolg moet 
krijgen, de lessen voor Arnol voor houtsnijwerk, transport voor Cici (er is 
een sponsor maar het geld moet daar wel naar toe!). De laatste aangepaste 
stoelen… 
En dan de inrichting van de fysiotherapie-ruimte in RS Elim. Gaan we zeker 
doen maar wie gaat daar dan zitten? Gaan de ibu’s daar behandelen? RS 
Elim moet zelf een fysiotherapeut aan gaan stellen maar is daar geld voor? 
Steunt de RBM en ook de GZB (Gereformeerde zendingsbond) het plan? ook 
op afstand is er nog heel veel te doen. 

Stilletjes droom ik van een revalidatiecentrum op de plek waar nu de panti, 
het weeshuis, is in Rantepao. Die 20 kinderen mogen daar natuurlijk blijven 
wonen maar wij zouden daar een heel mooi centrum kunnen opzetten met 
fysiotherapie, orthopedische werkplaats voor protheses…… en zelfs een huis 
voor als wij er zijn of vrijwilligers voor onze Stichting.  
Indah mimpi, een mooie droom. 

Dank voor het lezen, de warme reacties, de oprechte steun! 
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