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zondag 21 augustus 
dag van vertrek 

maandag 21 augustus 
dag van aankomst 

 

Het reizen begint altijd met nadenken, althans bij mij wel. Dit is 
mijn derde reis naar Makassar en de tweede waarbij ik alleen aan 
het werk ga. De eerste reis was een noodbezoek aan de SLB 
omdat de stages niet door dreigden te gaan in 2013 Dat was een 
nogal heftige week samen met Anette hier. Vorig jaar waren we er 
allebei met een kleine overlap zodat ik uiteindelijk 2.5 week alleen 
op pad ging hier. Dat was voor het eerst in m’n eentje. Nu, dit jaar 
bewust gekozen voor 4 weken om meer tijd te hebben voor ons 
project, de kinderen op de SLB’s maar ook om de kinderen in 

Toraja er bij te blijven betrekken. Die regio is vorig jaar niet geheel toevallig (Joelle 
Saane kende ze als) door een niet geheel toevallig contact met 
Elizabeth en Gert die daar voor de kerk werkten. Werkten, want 
na 5 jaar vast verblijf zijn ze in mei dit jaar terug gekeerd naar 
Nederland. Ik heb dank zij hun contacten een hele groep 
gehandicapte kinderen ontmoet daar en de zogenoemde Ibu’s 
(“mevrouwen”) die wekelijks voor ze zorgen door er langs te 
gaan. Er zit ook een rouwrandje aan dit verhaal omdat Anette 
van het UMC te horen kreeg dat het voor haar gezondheid beter 
is om niet naar gebieden te reizen waar Dengue (knokkelkoorts) 
heerst. Ieder nieuwe besmetting vergroot het gevaar van meer 
complicaties. En meer betekent wellicht ook fataal. In de  voorbereidingen voor mijn 
reis was en is fat natuurlijk voelbaar…. 

In ieder geval is mijn voornemen om ook dit jaar weer naar Toraja te reizen (een hele 
dag in een bus) en zal dat, ja ook dat, nu op eigen kracht moeten doen met de lokale 
hulpverleners, zonder vertalende Nederlanders. 

Vorig jaar was ik een beetje klaar met het grote drukke (vieze) Makassar met z’n 
enorme verkeers-stroom, de rijen dikke motoren, busjes, taxi’s, auto’s en 
vrachtwagens in een niet aflatende stroom van veelal 6 rijden dik, links rechts voort 
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ploegend door de straten. Voeg daar nog de inmiddels gemotoriseerde bedjak aan 
toe en je hebt het plaatje compleet. Een van m’n voornemens is om het dit jaar te 
gaan filmen. Maar het was wel een reden om niet meer in de (binnen)stad te 
bivakkeren en buiten in de Kampong te gaan zitten. En eh…ik ben nu al zo blijste 
deze stek! 

Met minder ondersteuning met de taal ga ik nu meer op eigen kracht kun je wel 
zeggen en dat is nog wel even spannend. Bijna een jaar wekelijks privé-les van een 
eindeloos geduldige Sandra (denk dat ze het na een aantal weken op heeft gegeven 
om me harder te laten werken ook opgaf, want dat hielp toch niet) had veel meer op 
kunnen (en misschien ook moeten) leveren maar ja, ik doe nogal wat meer dingen 
tegelijk en daar kwam vanaf dit voorjaar ook gitaarles bij, een droom die ik na 25 
verstoffen weer ben gaan oppoetsen. 

Vanmorgen in de taxi van het vliegveld was ik alle woordjes al weer kwijt: fixed price 
(150.000 rps -al stond op het kaartje 140.000 rps) en dan nog tol vooraf betalen 
12.000 rps. Ik gaf 15.000 en de 3000 kwam natuurlijk never terug…. 

Ik was al aan het verliezen maar had dat wel ingecalculeerd. Na 23 uur reizen 
zonder slaap van betekenis gaan dat soort dingen makkelijk mis. Behalve toen de 
chauffeur zei dat er nog 2000 rps (14 eurocent) bijbetaald moest worden. Dát heb ik 
geweigerd  en lima belas ribu is 15.000 en dat is betaald en was al 3000 (21 
eurocent) meer dan het moest zijn omdat ik m’n wisselgeld niet terug kreeg.…dus hij 
mocht het doen met wat hij had en verdiende er al 3000 meer op…. die slag toch 
gewonnen. Dank je Sandra! 

Volkomen onzin maar het gaat mij om het principe. Uiteindelijk bracht hij me met een 
ommetje (ik zei dat hij naar rechts moest na de brug en hij ging links) naar m’n 
woonplek voor deze 4 weken. 

De reis verliep overigens vlekkeloos: met Nel om 7.10 uur vertrokken naar Schiphol, 
nergens oponthoud, ook geen strenge controles en zodoende was ik precies pom 
8.15 uur ingecheckt en geen probleem  mer de gitaar-ukelele (even zoek naar de  
spelling) een “babygitaar” zoals die geboekt staat maar wel met 6 snaren. Het niet 
meer dan 70 cm lange ding mocht mooi mee met de handbagage. Kan ik vooral m’n 
rechter hand blijven oefenen voor de flamenco! Grote kans dat ie straks achterblijft in 
een van de weeshuizen hier. 

Het is maandag 12.30 uur, lokale tijd als ik aankom bij het 
huisje (Nederlandse tijd dus 6.30 uur). Na een hartelijke 
ontvangst met heerlijke Indonesische lunch, heb ik 
vanmiddag ruim een uur geslapen in m’n mooie nieuwe 
onderkomen. Het zijn 4 prachtige grote houten huizen met 
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vides, tuin er voor, veel ruimte en helemaal in de kampong (buitenwijk/dorp). Echt 
Indonesisch en ja, een klamboe en geen wifi, maar wel heel erg fijn. Fijner dan de te 
drukke vieze stad. Ik zit op hele korte afstand van onze School (de SLB) en wel een 
klere eind weg van de andere school (YPACK) en van het revalidatiecentrum 
(voortaan: RC), maar morgen ga ik de 
motor ophalen van Pak Cajus en dan ben 
ik weer helemaal mobiel. Zal wel weer 
even wennen en oefenen zijn in het 
verkeer haha.Nee niets te klagen over de 
reis: alles liep heel soepel, vanaf vertrek 
thuis met Nel, aankomst Schiphol, koffie 
en croissantjes (doe ik anders nooit), nog 
even bellen met Sanne en dan naar de 
Gate. Kleine vergissing in de tijd want het 
was geen 11 maar 13 uur vliegen en na de 
lunch was er heel heel erg lang niets… 
Aansluiting in Singapore was ook weer prima en in het vliegtuig het stripje met 10 
slaappillen door de plee gedaan. Ik weet niet hoe de douane reageert om deze 
“rand” narcotics. Bovendien staat er ook “drugs” op de strips geprint. Ik zag me al 8 
jaar onschuldig in de gevangenis en heb toen maar bedacht: weg ermee. Ik heb ook 
nog een hele strip in m’n toilettas… dat is genoeg. Natuurlijk mocht ik 

ongecontroleerd doorlopen… oei oei had ik toch 
maar dat wijntje (naast de whisky) voor de eerste 
avond meegenomen zoals vorig jaar… dat was 
zoo lekkerrrrr… , maar (bewust) mooi niet. 

Dag 1 ja ik ben op een hele mooie plek geland, 
bij hele fijne mensen (Kerstin en Horst, die hier 
permanent wonen en hele mooie huisjes hebben 
gebouwd). Geen airco dus warm, wel klamboe, 
geen wifi, maar dat ga ik nog regelen…maar wel 

zo lekker buiten!!! Met 1 uur slapen hier na een reis van 6 uur opstaan zondag tot 
6.30 de maandag ochtend ga ik nu heerlijk om 1900 uur naar bed om morgen de 
ochtend mee te maken. Blij, tevreden om waar ik nu ben, zoveel eenvoudiger en 
zoveel leuker, maar ook zoveel ruimer, vrijer en ik zit buiten! Honden die aanwaaien 
en gezellig hier komen liggen! Nu nog zien wat de muskieten voor programma 
hebben bedacht….ik zit met gevaarlijk veel raam open lekker binnen te typen en het 
kan me eigenlijk heel weinig schelen! 

Mijn grootste zorg is nu toch vooral meer met die taal presteren! 

O ja en deze week internet regelen, want daar kan ik slecht buiten (en enkelen van 
jullie ook…:-) en dat snap ik, heb ik ook last van! 
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dinsdag 23 augustus  
de eerste hele dag 

Het slapen kostte weinig moeite en duurde tot 5 uur ’s morgens. Of het door de 
speakers met gebeds-oproep kwam of door de haan en de honden, ik weet het niet 
maar de slaap was even voorbij na 8 uur. Goed begin en meteen in het ritme van 
hier. Tenminste 3 maar vrees 4 volgezogen muggen naar de andere wereld 
geholpen. De klamboe moet blijkbaar ook nog even wennen aan een nieuwe 
bewoner. Ze zagen er dood ook niet vriendelijk uit, dus daar moet nog iets mee. 

Ik heb nog weinig te doen en Pak Nur ga ik morgen pas zien. Bij Kerstin koffie 
toebroek en later witte boterhammen met wat vochtige ham. Miste tenslotte ook al 
het avondeten gisteren door vermoeidheid. 

Ik ben gaan wandelen vanaf de kampong naar de brug en de straat met winkels en 
zo meer. Liep door tot het benzinestation wat ik herken van de route naar de SLB 
vorig jaar. Zit echt vlak bij de school van Nur! Probeer iets van ontbijt te vinden voor 
hier thuis omdat ik een koelkast heb maar kwam niet verder dan volkoren crackers, 
antimuggen spul, handzeep, oploskoffie en twee schriftjes: 1 voor het herhalen van 
alle Indonesische lessen van het afgelopen jaar en de 2e voor alles wat ik hier te 
doen heb en afspreek. Grappig ze oefenen hier heel goed met mij de cijfertjes: ze 
geven telkens te weinig terug en dan moet ik zeggen wat het verschil is. Leuk hè dat 
ze me zo goed helpen, net als de taxi-meneer gisteren.En als ik het goed zeg krijg ik 
alsnog het wisselgeld waar ik recht op heb. Scheelde toch weer 3,5 eurovcent. 

Toen ik het rondje terug had gemaakt had ik intussen een bericht van nUr gehad dat 
Pak Cayus op me zat te wachten i.v.m. zijn motor, want die zou ik komen halen. Oh, 
eh, ok, ik kom er aan! Naar beste kunnen sms ik in het Indonesisch waarop hij in 
minstens zo goed Engels antwoord. Zo komen we er wel. De woordjes moeten voor 
mij nog gaan komen maar het is een hele geruststelling dat ik hoe dan ook meer 
herken, versta en kan schrijven dan een jaar terug.  

Kerstin bracht me op de scooter naar de SLB en daar was heel fijn niemand… maar 
met een telefoontje en een niet toevallige komst van Diane (vrouw van Nur) werd 
Pak Cayus gewekt en kreeg ik de motor mee voor dezelfde prijs als vorig jaar, alleen 
wist hij de prijs niet meer en ik dacht 2 miljoen voor 2 maanden… dus heb ik 1 
miljoen gegeven (70 euro) voor 4 weken ongestoord motorrijden in Makassar. 
Jammer dat de helm geen werkend riempje meer heeft maar de motor is prima en 
nu doet de achterrem het ook beter. dat scheelt weer een valpartij.  
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Meteen door naar het eethuisje van Marit en Donny en met een klein ommetje in een 
keer gevonden! Leuk om ze terug te zien en heerlijk om daar biologisch en 
vegetarisch te lunchen weer. Voor Indonesische begrippen duur (5 euro) maar 
heerlijk en gezond en goed voor hun voortbestaan! Had daar wifi en kon zo de 
eerste mailtjes sturen en berichtjes heen en weer sturen en gestuurd krijgen. Morgen 
die Dongel regelen, maar dan moet de Mac mee naar de telefoonwinkel om de 
goede software te krijgen. Plan is eerst naar de SLB! 

Terug thuis de helm gerepareerd met Horst maar die vroeg me een helm van hem te 
repareren (zat bijna geen beschermende binnenlaag meer in en wat er zat was 
losgeraakt. Maar die helm is me te klein, dus heb ik het na wat plakwerk maar 
gelaten. Horst is een soort van op zichzelf, zeker van zijn mening en nogal in z’n 
eigen wereld. Kerstin is communicatieve en je kunt dus niet zeggen dat dat alleen  
komt door het 18 jaar in Indonesië wonen. Maar misschien is het een beetje alpha-
gedrag van hem. Hij is expert op het gebied van de Maleisische Archipel. Kersten is 
van oorsprong fysiotherapeut die in de Lepra-zorg is gaan werken (kent o.m. mijn 
oud-stagedocent Jan Robijn van toentertijd de Hoogstraat (1981) die al heel lang in 
Vietnam werkt). Zij kan me helpen om meer hulp in het lepradorp in Toraja te krijgen. 

Het was heerlijk, nee is heerlijk om weer in dit gekke verkeer rond te struinen. 
Wennen aan het links rijden en de spannende momenten van de afslagen naar 
rechts of het oversteken van een drukke straat. DE ervaring van vorig jaar zit er nog 
goed in en ook fijn om al veel meer oriëntatie vermogen te hebben in de stad. Kwam 
langs het huisje van Achmad en ben even naar binnen gegaan. Hij stond een beetje 
verdwaasd in de deuropening. Vies, wondjes op z’n armen en benen en geen 
broekje aan. Blijkbaar zijn de luiers op… Hij glimlachte wel maar mij herkennen is 
nog niet gelukt. Ok een witte man… maar dan.. Verder niemand thuis (of wakker). 
Ben benieuwd of ik hem morgen op school gaan zien! 

Spannende reis was om avondeten te vinden in de hectiek van de avond, de vele 
kraampjes en tja, waar ga je neerstrijken. Hoopte stiekem dat Kerstin me de weg zou 
wijzen maar toen Horst hele andere tips gaf dan zij, hield het meedenken op. dan 
maar zelf doen en ja, gelukt! Makan? Ja! en er stond al een bord nasi puti (witte 
rijst). dan eten aanwijzen en benoemen is absoluut m’n sterkste kant in het 
Indonesisch dus de Ayam (kip) Telor (ei) en Sayur waren snel gevonden. En even 
voor de statistieken (ik ga straks ophouden over geld) dat kost dan lima belas 
(15000 rps = 1,05 euro).     

Het is bijna half negen en tijd om weer te gaan slapen. Hopelijk houd ik de kleine 
monstertjes nu buiten de klamboe! 
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woensdag 24 augustus  
naar de SLB 

Vandaag ga ik Pak Nur, de fysiotherapeut van de SLB (Sekola Luar Belajar = school 
van buitengewoon leren; ons speciaal onderwijs) opzoeken. Hij is een van de 
belangrijkste schakels in ons project hier in Makassar. Grappig, als ik dan om 9 uur 
het terrein op rijd en naar de fysiotherapie loop is het alsof ik er gisteren nog 
geweest ben. Misschien wel omdat hier alles hetzelfde blijft? In ieder geval is er niets 
veranderd wat betreft het uiterlijk van de school, de afbrokkelende daken, de vele 
overigens koele leslokalen en oefenruimtes. Rommel ligt in heel Indonesië dus hier 
ook. De fysiotherapie-zaal is altijd opgeruimd en de de vloer is glanzend schoon al 
liep er een mega kakkerlak onverstoord rond. Begrijp dan ook dat je het, als je er 
zoals Anette vele jaren komt, als een tweede plek op aarde gaat zien. Het leven is 
hier zo anders maar ook gemakkelijk, gemoedelijk, langzaam, het gekke verkeer, de 
warmte en de viezigheid die je al lang niet meer zo ervaart. De herkenning zodra je 
geland bent: ja dit is Indonesie! Indonesië heeft een bepaalde geur. Bedacht 
vanmorgen toen ik de deur opendeed en de ochtendlucht inademde: ja zo ruikt 
Indonesië. Dat kun je niet beschrijven evenmin als de geur van Afrika. Daar schuilt 
heimwee in. 

Handen schudden met Nur een standaard vraag “ apa kabar” (hoe gaat het?) en 
daar zeg je dan weer braaf “baik” op terug. We doen het samen met Engels en een 
beetje Indonesisch en al bak ik er nog weinig van, ik kan veel volgen van de 
gesprekken, roep af en toe iets mee “kaki kiri” z’n linker been en kan de borden en 
aankondigingen op de muren lezen. Dat was vorig echt anders. 

Nur heeft 4 of 5 nieuwe patiënten voor me en één 
daarvan, David, was er vandaag. Zit pas 3 
maanden op  de SLB en moet nog leren lezen en 
schrijven. Geboren met een hazenlip, zonder 
rechter been, met een linker voet die omgeklapt is 
gegroeid zodat hij op de rug van z’n voet staat en 
loopt. Z’n rechter hand is vervormd en vingers zijn 
aan elkaar gegroeid. Tot 
m’n verrassing speelt hij 

gitaar! (ik ook en dat stelt weinig voor dus het zegt niet heel 
veel natuurlijk… maar toch). 

Lijkt dezelfde situatie als vorig jaar met Mastur die een 
onderbeen amputatie onderging, maar hoewel deze jongen 
ook gezond en sterk is, is er fysiek veel meer aan de hand. 
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Moet z’n enkel dan ook gecorrigeerd worden (anders struikelt hij straks met z’n 
prothese over z’n linker voet) en heeft hij dan voldoende stabiliteit om te staan? Met 
straks wellicht ook nog een orthese ben je niet echt verder gekomen. Nu staat hij 
met een kruk. Morgen ga ik meer informatie krijgen en gaan we later met de familie 
en orthopeed overleggen. De familie woont ver weg.  

Ik heb ook een ethische dilemma: gaan we een 
amputatie met nazorg en protheses, en een 
enkelcorrectie doen bij één kind. In de korte tijd 
vandaag zag ik al verschillende (para-) medische 
problemen voorbij komen. We hebben het er wel 
vaker over gehad in ons bestuur: hoe verdeel je 
zorg, aandacht en geld. Het houdt me bezig en 
daarmee is niet gezegd dat we het met David niet 
goed gaan onderzoeken en goed zullen 
doorspreken en kijken wat mogelijkheden zijn. En 
met we bedoel ik Pak Nur, de orthopeed, David, de 
familie en voor mij Anette als deskundige 
achterwacht. Maar toch… 

Om 10 uur gaan de kinderen weer naar huis (er is 
dan 2 uur voorbij) en heeft Nur z’n taak als tja, een functie in de organisatie op een 
kantoortje op de school. Even praktisch betekent dat, dat er per dag (nog maar) 2 
uur fysiotherapie is voor de hele school (naar schatting 200 kinderen). Oeps, dat is 
best weinig toch? Als David gaat revalideren na de operaties dan is de helft van die 
tijd per dag al vergeven. Maar niet somberen nu, constateren en zien wat het voor 
consequenties heeft en wat de kansen zijn.… 

Rond een uur of twaalf ben ik op de motor gestapt om naar de shopping Mal te gaan 
omdat daar een telefoonwinkel zat, dacht ik. Nou ja, na een heerlijk verdwaal-
avontuur heb ik het gevonden, maar wel met de nodige extra kilometers. Zo 
verrassend hoe ik straal de verkeerd kanten op rij. Iets wat me thuis bij hoge 
uitzondering overkomt. Maar ook weer blij als ik weer iets ontdek wat ik ken, zoals 
een restaurantje waar ik de  vorige 2 keer ook graag kwam: lekker eten, koel, 
buitentuin en WiFi!!! De telefoonwinkel heb ik niet gevonden. 

Heb er naast een heerlijk “green curry soep” Saya mau pesan green curry kip” 
waarbij het begin toch behoorlijk goed liep (“ik wil bestellen…”). Gelukkig met witte 
rijst want deze is echt wel scherp. Heb ik nodig want m’n darmen moeten nog in 
beweging komen… hallo stress-gevoelige kameraden! Ging gisteren om 21.30 uur 
slapen maar was al om 3 uur wakker. Na alle gif- en klamboe acties kwam ik maar 
één klein mugje tegen. Wel jammer dat ik niet meer kon slapen en toen het 
ochtendgebed begon te schreeuwen heb ik alle hoop maar laten varen. Gelukkig in 
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bed met m’n e-reader. Ooit met een boekenkast geslapen? Nou een aanrader! na 
Adriaan van Dis (ik kom terug), geweldig verhaal over z’n moeder en Nederlands 
Indie en zo meer, nu gedoken in “Taal is zeg maar echt mijn ding” van Paulien 
Cornelissen. Ook een aanrader. Ik heb nog ruim 600 boeken in m’n bed liggen dus 
kom ik die ochtenden wel door. 

Maar bedacht ook: stel je bent geen Moslim en je woont in een gebied waar de Islam 
zoals de IS overheerst. Dan klinken die gebeden al meteen een stuk bedreigender. 
En stel, je bent Christen of gewoon, zoals ik “niet-gelovig”, dan is het heel erg 
beangstigend. Maar dat is het gelukkig hier niet. Moest er even aan denken. wat 
zouden ze eigenlijk door die speakertjes roepen? 

Na het verwerken van veel mail en het sturen van de eerste verslagjes bestond de 
middag uit de “jacht op een dongle (modem) en dito-kaart”. Na uren puzzelen en een 
leeggelopen Mac tezamen met mijn eigen hoofd is het niet gelukt, ook niet met een 
tweede kaart (ben nu ruim 200.000 rps verder…) zonder resultaat. Horst deed echt 
z’n best om me (op zijn manier) te helpen maar heeft het dan weer niet zo op de 
Mac. Die kampen toch he. Morgen maar weer verder zien. Als ik iedere dag lunch op 
een plek waar Wifi is dan maakt dat ook niets meer uit natuurlijk. Ontbijten is me nog 
niet goed gelukt. Heb wel sinds vanavond gas en dus morgen ochtend m’n eigen 
(oplos)koffie maken. 

Vanaf de vroege ochtend was er geen water… gelukkig wel deodorant in m’n 
toilettasje en hier ruik je van alles en ruik je daardoor minder… voor anderen. 

De route naar de eetstalletjes over de brug begint een routine te worden en waar ik 
gisteren nog 15.000 af moest reken omdat er kip bij zat denk ik, was het vandaag 
(tahoe en ei) 7.000 rps (49 eurocent)… dat is dan weer zo grappig als je het 
vergelijkt me de lunch vanmiddag die was dan bijna 7 euro (incl een flesje gekoeld 
water.. dat dan weer wel… en Wifi…dat ook… en een mooie ruimte met tuin, airco 
en met sjieke bediening.. eigenlijk een top-restaurant!).  
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donderdag 25 augustus  
SLB en Modem 

De kinderen die Pak Nur voor me bedacht om te gaan zien zitten ziek thuis, inclusief 
Achmad. Alleen David is. Begrijp nu waarom ik pas om 9 uur op school hoeft te zijn: 
Nur geeft her eerste uur zelf les aan een groepje kinderen, daarna is er een uur 
fysiotherapie en dan heeft hij een kantoorfunctie. Hij vindt het heel zwaar die drie 
functies. Ik denk jee, jammer, Master fysiotherapie gedaan in Soerabaja, 
afgestudeerd op het werken met gehandicapte kinderen en dan doe je bijna niets 
met je vak. Nou ja. Wie weet ga ik nog ontdekken hoe dat zit. 

M’n slaapritme verschuift langzaam naar later op de 
avond. Om 22.30 uur gaan slapen in m’n anti-
muggen-vesting. Ik doe m’n best om er ’s nachts niet 
uit te hoeven en dat lukte goed. Na het rond-
geschalde ochtendgebed om 4.30 uur sliep ik toch 
weer door tot 6.30 uur. Kijk dat zijn de betere 
nachten. Het tijdsverschil vervaagt en de dagen en 
nachten worden normaal. 

Wakker worden in de stilte en de milde warmte van de 
ochtend. De tuin is dan heerlijk. Wat ben ik blij met dit 
huisje! Zit echt dicht bij de SLB en met 10-15 minuten  
in het centrum, waar ik vanmiddag weer enthousiast 
verdwaalde. M’n oude iPhone 4 met lokale sim kaart 
google-mapped me telkens weer de goede kant op.  

Ik oefen nog steeds en natuurlijk wordt het iedere keer beter met rechtstreekse 
wegen vinden. Maar ja, dan is er ineens een versperring, een markt… Ik had al een 
licht vermoeden dat ik in een poging om de markt heen te rijden, iets niet goed deed. 
Ik reed stapvoets achter twee betjaks, er waren geen motoren die dezelfde kant op 
gingen en alle tegenliggers maakten weel heel breed gebruik van de weg. Tot ik 
aangehouden werd. Plotseling voel ik me volledig erkend in m’n voorgevoel. Voor de 
zekerheid deed ik maar meteen m’n handen omhoog en ik begreep dat hij iets zei 
van “boleh” (blanke) “eenrichtingsweg of zoiets” en hij zei “ver-bódun”. Ik zei sorry 
sorry, beetje wanhopig kijkend met m’n handen nog in de lucht. Nou kon hij weinig 
van m’n gezicht zien met monddoek en zonnebril maar hij was tevreden met m’n 
reactie want ik mocht probleemloos omkeren en verder op zoek naar de shopping 
Mal om een modem te kopen voor m’n Mac. 

Het grappig is dat Nur vandaag zelf zei dat hij twijfels had 
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over de operatie van David. Gisteren was 
dat mijn verhaal, maar misschien is dat hoe 
het proces moet gaan. Dus ik vroeg hem 
naar waarom en dan komen mijn 
argumenten van gisteren terug. Was ik 
misschien gisteren toch te direct geweest? 
Zou zomaar kunnen. 

Voorlopig voorstel van mij is om de operatie 
in stappen te doen: eerst de voet corrigeren 

en als die belastbaar is (dat kan nooit veel slechter worden lijkt mij) kijken of we links 
kunnen laten amputeren en een prothese aan laten meten. Helaas wordt dat zonder 
buig-functie in de knie want die maken ze hier niet (wel in Djakarta) en die zijn heel 
erg duur natuurlijk. Geen metaal maar plastic, is ook al duurder. Toch maar verder 
gaan stoeien met m’n 3D-printer. Er is iemand die daar al handprotheses mee 
maakt…. dus waarom geen hele benen? Nou zijn die printers ongelooflijk traag bij 
grote objecten, maar dat is in het leven hier nauwelijks een bezwaar. Haast heeft 
men niet. Dat hebben wij in het westen! Maar stel je eens voor: je fotografeert in 3D 
het gezonde been en print er een gespiegelde (dat is wel fijn) kopie van in je printer! 
Heeft iemand zomaar ineens een tweede been! Dat voor later lijkt me. Voorlopig 
moet Nur en ik goed overleven mat David en de familie wat zij zelf graag willen. 
Anette merkt terecht op dat het niet ons plan moet zijn, onze wens, maar hún wens. 
Ervaring leert dat een prothese anders in het gunstigste geval als bloemenvaas 
dienst doet, of prullebak. 

Op de SLB gebeurt er nog niet zo veel. Morgen 
ga ik naar het Revalidatiecentrum om Ibu 
Moernie de fysiotherapeute daar opnieuw te 
ontmoeten. Mastur is daar ook nog dus die ga ik 
zeker ook weer zien. Nur zegt dat hij ontzettend 
blij is met de prothese na z’n amputatie vorig 
jaar. Dat is fijn om te horen. Foto’s volgen! 

De middag in het teken van een Modem te 
scoren in een shopping mal met 2 etages computers en accessoires, soms heldere 
soms duistere handeltjes… help! Uiteindelijk bij “stand” nr 5 een behulpzame dame 
gevonden die een modem had en hem ook uittestte op m’n Mac en yes! moeiteloos 
had ik verbinding. Het is hier heel onbeleefd om in het openbaar te zoenen dus dat 
heb ik niet gedaan en of de 250.000 die ik betaald niet een beetje te veel was… 
denk het wel, maar ik zit nu achter een Mac met internet in de Kampong!!! yes!!! Hoe 
blij kun je zijn met iets waar je twee dagen mee in de weer bent (en wat je thuis bij 
Coolblue / Bol.com of waar dan ook voor 23.00 besteld hebt… juist: de volgend dag 
in de bus hebt). 
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Na een langzame, heerlijke lunch bij Maret en Donny en lang blijven hangen om op 
internet te kunnen en daarna nog een sapje met gember en pepertjes….oei oei zo 
lekker.. ook weer langzaam naar huis. 

In de vooravond met Kerstin in gesprek. Zij wil gehandicapte reizen (vanuit Europa) 
naar Indonesië faciliteren, om te beginnen naar Bali en nou zoekt ze iemand die 
rolstoelen aan kan passen voor op het strand. Die bestaan wel in Amerika en 
Australië maar zijn niet te betalen. Misschien iets voor de handige Nur? We gaan er 
naar kijken. Hé, maar wacht even, óns netwerk moet uitgebreid worden.. maar 
Kerstin gaat me met haar vloeiend Indonesisch ook helpen. Win-win, sam-sam. 

Om geen sleur te krijgen vanavond een kraampje opgeschoven in de straat met alle 
eet-tentjes. Niet dat de vorige niet goed was en ook niet omdat ik ze verwijt dat het 
door hun eten komt dat m’n darmen nou weer iets te enthousiast reageerden 
vanochtend op de vorige avond, hoho, gewoon werken en niet overdrijven graag (!) 

Was weer bijzonder lekker en dat weer voor zo weinig geld. Als ik zo’n tentje zie (ik 
zal proberen wat foto’s te maken) denk ik: ik was vast ook zo’n tentje begonnen hier, 
als ik hier woonde, zeker weten! Zou een poging kunnen doen in Utrecht…
Vredenburg? 
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vrijdag 26 augustus  
Even wat minder 

Na bezoek aan de SLB om 9 uur zoals afgesproken zou ik naar het RC gaan om Ibu 
Moernie en Mastur weer te zien. Iets na 9 uur was ik bij Nur omdat m’n darmen bij 
herhaling aandacht vragen en dan duurt het allemaal wat langer. Maar het maakte 
niet uit, want er was niemand, nou Nur wel maar geen kinderen. “Sportdag” Na een 
kwartiertje maar weer terug naar huis en daarna op pad naar het RC een behoorlijk 
eind hiervandaan en aan een vreselijk drukke weg. Maar probleemloos (ja nu wel) 
de route gevonden. Even getwijfeld of ik m’n Garmin actie-camera al om zou doen, 
maar toch eerst even met de camera oefenen op een korter stukje. Je komt ook een 
beetje vreemd aan met een camera op je borst denk ik. 

Had het rustig wel kunnen doen want er was niemand daar. Wel Marissa, een 
verpleegkundige die haar best deed om zowel ibu Moernie als Mastur te vinden 
maar zonder resultaat. Mastur loopt stage en Ibu Moernie is er even niet. Wel even 
de werkplaats ingelopen en die ziet er fantastisch uit. Vorig jaar is die helemaal 
verbouwd. Volgend keer weer foto’s maken! 

Terug naar het centrum langs een giga drukke weg met heel heel veel verkeer, een 
soort toeterende file van motoren en busjes en een enkele dapper trappende 
verdwaalde betjak. Op zoek naar een restaurantje wat ik nog ken via Anette, met 
een grote supermarkt eronder. Jammer van die wegversperring want tot dat moment 
ging het wél goed, ok, ik was er al een keer ongemerkt aan voorbij gereden, 
verdwaald en toch weer gevonden. 

Nu ik dit schrijf is het hier al begin etenstijd maar ik sla het eten maar even over. Heb 
nog koekjes en bananen. Na de gado gado vanmiddag (heerlijk!) ging het minder. In 
een overigens uitstekend “Hema-restaurant” met achter de lange vitrine de 
heerlijkste gerechten: alle soorten kip en groentes en vis en ook vis met rijst in 
bananenblad mmm!… zo veel en lekker en ook niet duur. Is eigenlijk (ook) een soort 
afhaal maar je kunt er aan plastic tafeltjes zitten eten. Na het eten naar beneden om 
in de supermarkt vers fruit te kopen. Vlak voor de kassa ging het mis. Wat Willem 
Barnard ooit beschreef over zijn gekwelde darmen: “soms doen ze niets en dan zijn 
ze weer zo gul”. Ik verkeerde onmiskenbaar in die tweede fase en met nog 
afrekenen, naar buiten lopen en op m’n motor naar huis, in overigens een lichte 
broek werd ineens een hele opgave. Billen samenknijpen en afrekenen (moest nog 
bukken om de spullen uit het bakje te vissen) strak naar m’n motor lopen en gewoon 
gaat zitten. Doen of het niet erg is als je gaat zitten (voel je maar even), stil blijven 
zitten en de voordeur thuis (en vooral wc en douche) zien te halen. Thuis de boel 
uitgewassen en gedoucht. Pfff.  
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Nog een kleine 2 uur voor ik naar Nur moet om met de familie te praten van en over  
David. Schone kleren aan en Norit ingenomen (dit keer wel bij me!).  
Gesprek ging nog wel goed, maar daarna bij Nur en Diana thuis kreeg ik eten 
aangeboden (rijstekoeken, gekookte banaan, en gebakken…die maar even niet) en 
de krampen sloegen alweer toe.. Met toegeknepen billen stond ik op en vertrok 
huiswaarts. Als ik maar eenmaal op m’n motor zit en heel rustig rij en zo veel 
mogelijk hobbels vermijd. Je zou nu maar vallen dan schijt je meteen je hele broek 
onder… “Blanda viel en scheet in z’n broek haha” Een leuke voor het plaatselijke 
sufferdje. Maar ik heb het gehaald nu is het lekker rustig daarbinnen. Zolang ik maar 
niet eet… Misschien toch maar even de betere tentjes op zoeken, maar ja, dan ben 
je heen en weer wel even bezig en dat vieze verkeer ben ik ’s avonds wel zat. Je 
zou toch denken: alles in die tentjes aan de straat is gekookt en gebakken. 
Eergisteren alleen vegetarisch gegeten en dat maakt dus niet echt uit. Misschien zijn 
de kippen wel schoner dan de gewassen groenten…) 

Overleg met en over David was heel 
aandoenlijk. Zijn ouders wonen 100 km 
verderop en ze kijken niet naar hem om. 
Heeft ook nooit school gehad tot 3 maanden 
geleden. Krijgt geen geld voor eten of kleren, 
niets. Hij woont bij een oom en tante op het 
terrein van de SLB, piepklein huisje met ik 
weet niet hoeveel samen. Hele lieve mensen, 
dat kan bijna niet anders. Eerste stap is 
overleg met de orthopeed Dr Jufri zoals hij 
genoemd wordt (heet eigenlijk Jufrilatief). 
Tante en oom staan er achter en wij zijn dan 

sponsor. Maar de ouders zullen wel in moeten stemmen natuurlijk. Dr Jufri gebeld en 
een sms gestuurd en bericht terug. Zit tot zondag in Jogyakarta, maar dan mag ik 
hem bellen. Dat is mooi! 
Nur heeft nog 2 kinderen die gehandicapt zijn, lijkt familie van hem 30 km boven 
Makassar. Weet niet wat hij daar mee bedoelt. De vader (?) heeft een stroke gehad 
(beroerte) maar kan ook op de kinderen slaan. Geen idee. We zouden er volgend 
week heen gaan. Weet niet of dit past binnen onze doelstellingen maar het is lastig 
om nee te zeggen tegen Nur. Op z’n minst eerst meebewegen, dan verder zien. 

morgen gaat het vast weer beter! 
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zaterdag 27 augustus  
Hoe krijg ik het meer in beweging? 

Als ik braaf om 9 uur op school ben is er niemand in het leslokaal en niemand in de 
fysiotherapie-ruimte. Uit verveling maak ik wat foto’s. Na 10 minuten loop ik naar het 

kantoor en daar is Nur druk bezig met printen. Ik zit hier en wacht. Ik word onrustig 
van het wachten, ongeduldig. Zo kan ik niets doen. Ik ga kijken of ik iets voor 
Achmad kan doen. Hij is nog steeds niet op school en zou zomaar kunnen dat er iets 
mis gaat met zijn vervoer (de benzine wordt steeds duurder en dan is het budget dat 
de Stichting stort op). Hoe vlieg ik dit aan? Zal in 
ieder geval ook inkopen gaan doen voor hem 
(luiers, kleren, anti-insectenspul en misschien 
iets voor z’n kapotte huid, cadeautje voor hem 
en z’n zusjes). Dan Nursyamsi zien te vinden 
want die weet waar Jalil is. Die zou ik ook op 
gaan zoeken op verzoek van Anette. Gisteren 
ben ik Mastur misgelopen op het RC. 
Herkansing dus misschien vandaag? 

Even denk ik zomaar weg te zullen lopen als 
mijn aanwezigheid er toch niet toe doet, maar ik bedenk me. Misschien weet Nur niet 
goed raad met mij aanwezigheid. Is er weinig concreets te doen en misschien heeft 
hij daar zelf last. Misschien wel iets van schaamte? Communiceren met mij in 
Engels/Indonesisch is ook veel moeilijker dan met Anette, die vloeiend Indonesisch 
spreekt en die hij bovendien al heel lang kent e.v.v.  

Ik keer m’n stemming om en ga in gesprek over hoe ik Nursyamsi en Jalil kan 
bereiken en of hij Kerstin wil helpen bij het bouwen van rolstoelen die geschikt zijn 
voor op het strand zij wil gehandicapten reizen faciliteren op o.a. Bali en die stoelen 
bestaan wel maar zijn vreselijk duur).  Ik laat wat foto’s zien en hij is geamuseerd en 
wil er wil naar kijken. Maandag komt Kerstin mee naar Nur. Geregeld! Als ik een sms 
van Mastur krijg dat hij op me wacht op het RC neem ik vriendelijk afscheid en rij, dit 

Pagina  van 15 96



Reisverslag  21-8  t/m 19-09 2016 Stichting Somoi Makassar 

keer zo veel mogelijk binnendoor naar het RC. De hoofdweg daarheen, grotendeels 
6 of zelf 8 banen breed is verschrikkelijk druk en saai. Het lukt met een klein 
ommetje om het RC te vinden en het is ontzettend leuk om Mastur terug te zien. Hij 
staat stevig en loopt super goed met de toch wel wat lompe prothese, maar hij vangt 
het goed op en “het staat hem ook goed”.  

Dat klinkt misschien raar, maar vorig 
jaar toen ik Asnitha op een foto 
terugzag mét prothese, was ze veel 
meer mens. Het is het vermogen om 
op twee benen te staan, zonder kruk 
te lopen, er uit te zien als een 
“normaal” mens. Ik snap dat 
verlangen. Ooit zei een gehandicapte 
vriendin van me toen ze naast me in 
de auto zat dat ze dan even geen 

bijzonderheid was, gewoon als iedereen was. Doorgaans zit ze aan haar rolstoel 
gekluisterd, en toen even niet. Ik ben geneigd dat te vergeten als ik een gezond 
mens zie die zich uitstekend redt met bijvoorbeeld één been en een kruk. 

Mastur stelt me meteen ook voor aan lotgenoten die wel eenzelfde operatie willen al 
hij. Tja, wat moet ik daar nu mee? Ik zeg dat ik het zal bespreken met Ibu Moernie 
op het RC en met Pak Nur. Zelfde 
ethische vraag duikt op. 

Mastur rijdt met mijn iets te zware rugzak op 
z’n rug mee naar Nursyamsi (de jonge vrouw 
die lang terug via Anette een prothese kreeg 
en zodoende een opleiding kon volgen en nu 
een zelfstandig naaiatelier heeft). Zij is zo 
langzamerhand de vriendin van Mastur 
geworden. Vorig jaar is ze in het ziekenhuis 
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continu bij hem geweest, voor en na de 
amputatie van zijn rechter onderbeen. Ik 
zal nog betere foto’s van hem maken. Heb 
wel filmpjes maar dat werkt even niet in dit 
verslag. 

Hij weet goed de weg naar het huis van 
Nursyamsi, hoewel achteraf het ook een 
beetje geluk geweest moet zijn want op de 
terugweg zaten we ver voorbij het RC, 

noord-oostelijk aan het begin van de tolweg naar het vliegveld en dat is heel ver uit 
de richting als je uit het zuiden van de stad komt! Haha samen kun je ook goed 
verdwalen. 

 Het was een wat onwennige situatie voor Nuryiamsi en Mastur, omdat zij geen 
woord engels spreken ik ik maar weinig Indonesisch en toch, zo leuk, we kwamen er 
wel uit. Ik weet nu waar Jalil woont en dat de voet van z’n prothese gebroken is. Na 
veel gegiechel en uiteindelijk wat water en wat foto’s maken komt Nursyamsi met 
een nieuwe prothese die ze gratis uit Djakarta heeft getoverd. Of ie goed past weet 
ik niet zeker maar ze zijn vergeten om er riempjes aan te 
maken. Bij de eerste grote stap vliegt ie er dus af. Weer 
gegiechel, maar toch, zo heb je er niks aan. Op de 
terugweg meteen bij Nur langs gegaan om een en ander 
door te spreken: Met David naar Dr Jerry, samen met 
Mastur want er zit een pijnlijk cyste achter in z’n been, 
dichtbij de littekens van de operatie. Met Nursyamsi en 
met Jalil naar het RC voor hun protheses. Dan volgende 
week ook naar de twee kinderen van de familie van Nur 
en naar een overleg dat Kerstin voor me gaat plannen 
met lokale (gehandicapte) organisaties. Een voortvloeisel 
uit de leprastichting. Ben benieuwd. 

Na de verdwaal-tocht met Mastur heel voorzichtig in 
hetzelfde restaurant als gisteren gegeten en dat ging 
(mede dankzij de Norit) goed maar er is voelbaar iets spannends aan de hand in m’n 
buik, ook letterlijk spannend dus. Even niet naar de eettentjes hier. Maar ja, er is hier 
vanavond een gigantisch groot feest (met heel veel herrie) en heel veel eetkarretjes. 
Ik dacht: gestoomde vleesballetjes dat moet toch goed gaan! Ik denk dat dat ook wel 
klopt maar toen ik zag dat het bestek en bakje met een theedoek werd 
schoongemaakt slikte ik even… daar zit straks ook het halve dorp aan…. misschien 
was ik wel een van de eerste… ik hoop het maar. 
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Wordt nog lang lezen want ze hebben nog even erg veel zin in feesten en nu de 
traditionele muziek en dans voorbij is is het techno, hiphop, weet ik veel… goed 
tegen de houtworm want die trillen de huisjes uit en de muggen zullen wel gevlucht 
zijn met hoofdpijn. De avond eindigt met een lange toespraak van de hoofdsponsor 
die ik letterlijk kan volgen in m’n bed (ze zitten bijna ónder m’n raam met die enorme 
geluidsinstallatie) en daarna iets wat op bingo lijkt. Ik kan in ieder geval weer de 
cijfertjes oefenen in bed. Gratis luisterrrroefening zoals het op m’n lessen ook klinkt. 
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zondag 28 augustus  
Eerste rustdag 

 

Vandaag niets gepland staan en na het einde van 
het feest gisteravond geslapen tot het gebed, hoera. 
dat begint met gezang om een uur of vier en om 
ongeveer 6.45 breekt de hel los. Zij hebben daar 
ongetwijfeld hele andere woorden voor maar voor 
iemand die graag door zou willen slapen klinkt het 
wel zo. Daarna toch nog tot 6.30 doorgeslapen en 
een heerlijk gevoel van echt niets hoeven vandaag! 
Alles langzaam, eerst nog lezen (Paulien Cornelissen: “Taal is zeg maar echt mijn 
ding”. echt een aanrader!) en dan bedenken wat eerst komt: oploskoffie van 
Nescafé, o ja de was in de wasmachine doen. Daarna m’n eerste nasi kuning (Yes!) 
voor ontbijt gehaald. Zolang de norit 1-0 voorstaat durf ik het wel aan. Was niet de 
beste nasi kuning qua smaak maar wel de eerste! 

Weet nauwelijks meer wat ik deed. O ja, was figurant voor de website van Kerstin 
die gehandicapte reizen wil promoten op o.m. Bali. Ik mocht aantreden als 
gehandicapte man met looprek in een Toraja-dorp. Grotendeels geregisseerd door 
Horst, maar zo lijkt dat tussen die twee te gaan. Geloof dat ik het wel goed heb 
gedaan. Kerstin riep enthousiast dat ze nu een mooie foto van een oude 
gehandicapte man voor haar web-site heeft. Let’s take it as a compliment, 
genomineerd als beste acteur Denteng Sompa Opus 2016. Krijg de foto nog. 
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Daarna me voorbereid op het life filmen van het toeren over de wegen van Makassar 
met m’n Virb actie camera. Even wennen aan een ding op m’n borst met rood 
lampje. Als blanke man val je al heel erg op (Hé misterrrr….how are you?) laat staan 
met een camera op je lijf. Doen en er voor gaan. En ik ging haha. Beetje een klus 
om de beelden op te sturen (er stond bij we transfer dreigend: 3 uur) dus dat komt 
later in Nederland wel met we transfer. Kijk wel even. Verder oogdruppels gehaald 
want sinds gisteravond komt er een vreemd goedje uit m’n rechter oog en dat kijkt 
niet fijn. Vuile contactles misschien? Vandaag een 
daglens in gedaan maar daar zie ik maar half mee. 
Beter halfzicht met lenzen en  met zonnebril dan bril 
op zonder zonnebril. Ben ik nog te volgen? Ja de 
zonnebril op sterkte lag thuis echt ergens klaar, maar 
is niet meegekomen… 

Maret wist een apotheek die open was in de 
shopping Mal (dat is een straat verder van hun 
eethuisje af) en daar heb ik oogdruppels gehaald en ze lijken ook nog te werken, dat 
is mooi meegenomen. Vandaag verder geen enge dingen gegeten. Na de geweldige 
lunch bij Maret en Donny, lang zitten mailen, Wordfeud zitten spelen en met ze 
gekletst. Bij schemer terug en nu heb ik nergens meer zin in. Heerlijk. 20.51 uur. Met 
een beetje mazzel haal ik 21.30 met oogjes open en dan slapen. 

Salamat tidur! 
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maandag 29 augustus  
geduld en frustraties 

Maandag begon al snel met frustratie en eindigde met nog veel meer frustratie, 
ergernis en onbegrip. Ik weet dat het niet fraai en dat deze cultuur eentje van geduld 
is, even wachten, nog meer geduld, nog meer wachten en dan kan het geduld toch 
zomaar op zijn. Bij mij dan he. Een lastig dilemma: weten dat het hier anders gaat, 
dat je je moet aanpassen maar dat er ook grenzen zijn en als je die dan voor je 
gevoel al heel erg aan het verleggen bent… en ze worden weer op de proef gesteld 
dan is het ergens op. Vanavond was het op, hélemaal op. 

Op zich was er een prachtig begin van de dag. Na de rustige zondag heb ik heerlijk 
geslapen, maar niet lang genoeg. Om 3.45 uur hield het slapen op en toen de Islam 
voorbij kwam was het vooral lezen en wakker zijn. Nou ja ook goed. Vroeg opstaan 
en proberen om een ochtend in beeld te krijgen. Ik laat wat pogingen zien. 
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De heerlijke geur bij wakker worden in de tropen… Zover nog niets aan de hand! 
Daarna op weg naar de school zoals afgesproken en dit keer was er niemand, ook 
geen docent in het leslokaal. Nur was er ook niet. Heb braaf op het muurtje voor het 
lokaal zitten wachten tot Nur om 10 uur aankwam. Hij vroeg me mee te lopen naar 
het kantoor en ik vroeg waar de kinderen voor de fysiotherapie toch waren (die 
almaar ziek zijn, inclusief Achmad). Hij vertelt dat 5 september de therapie pas gaat 
starten (in mijn 3e week hier dus) omdat er dan 4 studenten (stagiaires fysiotherapie 
van de opleiding in Makassar) komen. Zij gaan de fysiotherapie dus doen. Nur heeft 
het heel erg druk gekregen met coördinerende taken en als Kerstin ’s middags voor 
een gesprek komt bij Nur over wielen voor strandrolstoelen, wordt duidelijk dat de 
fysiotherapie ver achter hem ligt. 
Het schema op de muur illustreert 
dit heel duidelijk: hij staat in z’n 
functie direct onder de directeur 
en stuurt alle disciplines aan. 
Geen wonder dat er geen tijd 
meer is voor fysiotherapie maar 
ook wat zonde van zijn kennis en 
ervaring en niet te vergeten z’n 
masteropleiding! 

Omdat z’n sleutels nog in kantoor 
lagen moest ie ze even gaan 
halen, ik moest even wachten. Na 
3 kwartier ben ik weg gegaan. Heb een sms-je gestuurd dat ik ’s middags om 1500 
uur met Kerstin bij hem langs zou komen en hem ’s avonds om 1900 uur in het 
ziekenhuis zou zien met Mastur en David bij dr Jufri (die eigenlijk Dr Jufrirelatief 
heet). Was ok. Ok! 

Ik naar Achmad. Die was thuis en z’n zus ook. Hij was al 2 weken niet naar school 
geweest en had huilend staan wachten op Zacharias die hem normaal dagelijks 
ophaalt en naar school brengt. Ik vermoed dat het geld voor de benzine op is (maar 
dat vertelt niemand je). Zal het met Nur bespreken, die betaalt Zacharias met geld 
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dat hij daarvoor jaarlijks van onze Stichting krijgt. Besproken wat er 
gehaald moest worden: shampoo, zeep, antimuggen-spul om zich 
in te smeren en een spuitbus, zinkzalf voor z’n kapotte en 
ontzettend droge huid en een half jaar luiers. Ik besluit meteen een 
eerste ronde inkopen te doen en als ik die gebracht heb beloof ik 
dat ik hem morgenochtend om 8 uur naar school zal brengen. Dan 
maar verder kijken. 

’s Middags is er een leuk onderhoud tussen Kerstin en NUr en 
wauw wat spreekt die snel Indonesisch! (na 18 jaar permanent hier 
te wonen, dat dan wel he!) Ik figureer wat mee en heb tijd om te 

fotograferen. Heerlijke bezigheid. Denk en roep soms wat mee over constructies, 
vormen en maten van wielen en verder niet, want het meeste versta ik maar 

gedeeltelijk en verder hoef ik ook niets 
mee. 

Wel droevig hoe een van onze eerste rollators  volkomen verstoft in de werkplaats 
staat. Nur zegt dat hij hem als mal gebruikt om ze zelf te maken maar ik denk dat hij 
dat in de toekomstige tijd bedoelt. Heb er namelijk nog geen een gezien, maar dat 
geeft niet, wie weet! Wilde dat vanaf vorig jaar al op het RC regelen en als hij het 
kan gaan doen (naast al veel te veel uren werk…. of toch weer stagiaires 
bewegingstechnologie…???) is dat natuurlijk prima! 
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Op de terugweg halen we meteen eten bij een van de “tricky” eettentjes maar als je 
het meeneemt heb je in ieder geval je eigen bestek! Weet ik meteen wat de favoriet 
is van Kerstin en Horst… en dan eet je weer voor nog geen 70 eurocent… 

Uit een sms-je van Nur blijkt dat ik David op moet halen en meenemen (hij woont 
vlak achter hem op hetzelfde trein van de SLB en hij zou hem meenemen wat 
tamelijk voor de hand ligt). Het waarom is niet helmaal duidelijk maar ik haast me om 
het ommetje via School te kunnen maken. Zijn oom rijdt ook mee, dus David hoeft 
niet bij mij achterop. Ik ben dus nu even de gids in de stad haha, dat is grappig. Het 
is waanzinnig druk op de route naar het noorden, blijkbaar een soort 
uitgaansmoment. Ik had ’s middags al even gekeken hoe het ook al weer zat dus we 
rijden feilloos naar het ziekenhuis en komen er om net voor 7 uur aan. Rumah Sakit 
Hikma (waar Mastur vorig jaar geopereerd is, vlakbij m’n vorige kamer in de Jelang 
Kenari). Mastur is er ook en dat is leuk ook omdat David en zijn oom heel erg 
geïnteresseerd zijn in de vergelijkbare operatie en alles daarvoor en daarna. Ik laat 
foto’s op m’n iPad zien van vorig jaar en zo komen we het eerste uur door. Nur is er 
nog steeds niet maar zit vlakbij, sms’t hij terug. (Inmiddels is het WhatsApp en dat is 
niet voor niets, want het is gratis. Ik bedoel: Nur blijkt geen beltegoed te hebben en 
daar kwam ik vandaag achter. Snap nu waarom hij de hele week al aan mij vraagt 
om te sms-en met iedereen en/of te bellen met dr Jufri.) 

Tegen half negen komt Nur en wij zitten ons inmiddels behoorlijk te vervelen. Het is 
er warm en het barst van de muskieten (inderdaad meer dan waar ik woon zoals 
Kerstin al beloofde). Heb me niet ingesmeerd met Minyak Gosok (de Indonesische 
Deet zeg maar) en dat is wel balen. Nou niet ook nog Dengue oplopen ja! Om negen 
uur overleg ik met Nur die zegt dat dr Jufri heel erg druk is en wel drie klinieken 
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heeft. Ik besluit een bericht te sturen dat ik 
hoop dat alles goed is en dat we hem 
verwachten met 2 patiënten. Geen antwoord 
(die zit vast al in de auto denk ik naïef). Ik wil 
tot 21.30 uur wachten en dan naar huis 
gaan. Nur is daar niet voor, terwijl de beide 
jongens inclusief oom me vragend aankijken 
hoe lang dit nog moet duren. Ik bel dr Jufri: 
“yes, yes, I am coming now, in a minute” 
Yes!!! Nou, ok, dat gaat dus toch lukken! Om 
22.30 koop ik voor iedereen een flesje water 

in het Ziekenhuis. Om 22.45 bel ik dr JUfri weer en die zegt: “No, no many patients 
here, please come tomorrow at 7 o’clock to Hospital” Ik zeg zonder verder na te 
denken resoluut  “No, we are not coming back at 7 in the morning” Dan vraagt hij 
naar Nur en Nur zegt later dat ze 8 uur 
hebben afgesproken. Ik ben er helemaal 
klaar mee na bijna 4 uur wachten en laat 
m’n boosheid merken en zeg dat ik Achmad 
ga halen en er niet voor half 9 kan zijn. IK 
eg ok dat ik het een geweldige man vind, 
reuze aardig en goed en dat ik van hem 
hou, maar dat dit respectloos is, dat je niet 
kunt zeggen ik kom er nu aan en je komt 
niet (het meeste zal wel niet begrepen zijn 
maar de toon was wel helder).  

Iedereen staat te balen, Nur zegt dat hij me zal sms-en als dr Jufri in het ziekenhuis 
is. Verder niets meer. Ik betaal Mastur voor de benzine voor z’n maatje die hem 

gebracht heeft en ook eindeloos heeft 
staan wachten. Nur en de Oom van David 
rijden zonder iets te zeggen of te wachten 
weg. Ik ben hier zo gefrustreerd door. Het 
is beter om niets te zeggen, mee te 
bewegen, aardig vriendelijk te zijn, maar nu 
ging dat niet meer. Als ik hiermee alle 
ruiten ingooi is dat heel rot maar dan ben ik 
er niet geschikt voor. Vooral ook heel erg 
teleurgesteld door wat er allemaal niet lijkt 
te lukken, voel me verantwoordelijk voor 
degens die ik uitnodig en teleurstel. Drink ik 

om 23.30 uur thuis nog een biertje en ga doodmoe slapen. Deze dag heeft veel te 
lang geduurd. 
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dinsdag 30 augustus  
de frustratie voorbij 

Waar de maandag tot wanhoop leidde, bracht de dinsdag hertel en zicht op nieuwe 
kansen, nou kansen, aanpak is een beter woord. Om 8 uur op de stoep bij Achmad: 
was hij al om 7 uur opgehaald door Zacharias. Huh? Getver de getver gaan we 
weer… maar toch, wellicht had het wel te maken met m’n bezoekje gisteren en 
vonden ze het niet kunnen dat ik Achmad op zou komen halen, nou ja, hoe dan ook 
hij is  weer op school! Ik ook, al om 8.15 uur… behalve alleen David en nog een 
andere klasgenoot is er niemand in de klas, docent, niemand. Ik ga eerst met David 

buiten 

zitten en na een tijdje komt Achmed met 
een veel te grote rollator aanschuivelen en 
komt naast me zitten. David verdwijnt om 
klokslag 9 uur en een stuk later komt Nur 
gestressed, misschien wel bozig, aanlopen 
en voorbijlopen. Laten gaan dacht ik. Komt 
wel. Op het muurtje buiten hebben we een 
leuke tijd en Achmad wordt alsmaar 
vrolijker. Geweldig hoe iedereen hem 

begroet met “ha Achmad” en hoe hij dan straalt. Die jongen wordt zo blij van school. 
En het lange wachten (ha daar is ie weer) op (uiteindelijk) geen leraar wordt goed  
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gemaakt door iedereen die hem toelacht en groet. Zelfs het eindeloos wachten op 
z’n vervoer terug naar huis maakt hem niet uit lijkt het. 

Dan komt Nur aanlopen en vertelt 
dat hij vannacht nog tot 4 uur heeft 
zitten werken en maar 2 uur heeft 
geslapen. dat was wel een beetje te 
zien ja. En dat het niet goed voor z’n 
gezondheid was en zo meer. Hij 
stelde voor om bij Dr Jufri in z’n 
privé-kliniek af te spreken, dat geeft 
in ieder geval meer kans op een 
consult, want daar zit hij ’s avonds 

zeker. Ik hoop morgen- (woensdag) of 
donderdagavond. Dan ga ik vrijdag naar Toraja. 
Ibu Rumissing ziet me graag komen! De lucht lijkt 
geklaard na gisteren en ik bedenk dat ik Nur 
beltegoed ga geven, zodat hij zelf dingen met en 
voor me kan regelen. 

Na de SLB ga ik op zoek naar Jalil, die wel een 
duidelijk adres heeft maar nagenoeg onvindbaar “down-under” woont met een aantal 
andere jongeren. Daar ontdekken we google-translatie en dat is echt lachen! Je 
praat in het engels en de Indonesische tekst verschijnt meteen. Soms niet of heel 
anders dan je bedoelt maar dat is ook wel weer grappig. Omgekeerd werkt het dus 
ook en zo hebben we heel wat kunnen uitwisselen. Morgen is hij ook op het RC net 
als Nursyiamsi die ik ergens uit haar wijkje moet zien te plukken om 10.15 uur. Ibu 
Murni zegt er ook te zijn dus dat is mooi!  

Ik kies de veilige plek van het Hema-restaurant om te eten (schoon bestek b.v.) maar 
helaas is de vis in palmblad er dit keer niet bij (vis met witte rijst in een rol). Genoeg 
andere lekker dingen dus niets geklaagd natuurlijk. Eenmaal thuis ben ik zo 
ontzettend moe dat ik en uurtje ga slapen en dat is lekker zeg! Ventilator aan 
uiteraard onder de klamboe. Is best een knus holletje zo. ’s Avonds ga ik net voor 
donker de dorpsstraat in met camera en overal willen ze graag op de foto, en soms 
giechelend ook niet en wijzen ze naar een ander. Die moet ik fotograferen. Krijg een 
baby in m’n armen gedrukt en moet zelf op de foto. Trots en schaamte lopen een 
beetje door elkaar heen. Ik koop een flinke bundel beltegoed voor Nur (grappig dat ik 
het hier koop en hij het meteen op z’n telefoon krijgt) en op de terugweg wordt het al 
te donker om nog meer foto’s te maken. Zal ik wel zal ik niet, ja toch maar wel nog 
even iets te eten halen bij het stalletje van gisteren (hoop vegetarische dingetjes) en 
verder schrijven, buiten zitten (heerlijk!) en verder niks. De rust is weer terug en het 
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vertrouwen dat het wel goed komt. Dat is belangrijk om 
het ook aan te kunnen. Als het volhouden wordt is het niet meer ok lijkt me.  
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Thuis geen internet ontvangst en dat is best wel jammer. Morgen nieuwe kansen en 
ik ga pas om 9.30 uur van huis! 
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woensdag 31 augustus  
aan de slag! 

Vandaag om 11 uur afgesproken op het RC om de prothese van Nurysamsi en van 
Jalil te laten repareren. Ik ga haar om 10.15 bij haar huis ophalen en dat is spannend 
want het is een doolhof van straatjes en om te beginnen is het al lastig om te weten 
welke zijweg ik moet hebben vanaf de grote doorlopende weg. Het helpt dat ik er 
met Mastur geweest ben want na een klein missertje, stond ineens midden tussen 
de marktkramen, niet handig dus, kom ik met wat links en rechtsaf proberen in de 
straat warvan ik een zijstraatje moet hebben. Even vragen naar Lorong 1, en keurig 

op tijd sta ik voor haar huisje. Zij weet 
sluipweggetjes naar het RC en dat is om 
te sturen wel even een klus, maar we zijn 
er voor 11 uur en ze kunnen daar meteen 
aan de slag met de riempjes voor haar 
prothese. Het binnenwerk is ook niet dik 
genoeg dus dat wordt eveneens 
aangepakt. De prothese van Jalil heeft 
een nieuwe binnenvoering nodig en z’n 
schoen moet weer plat komen te staan 

i.p.v. omhoog gekromd bij de voorvoet 
zoals nu, waarschijnlijk door een breuk. 

Het is een lange zit maar niet erg. De 
werkplaats is vorig jaar volledig opnieuw 
opgebouwd en ziet er ook een stuk 
mooier uit dan 3 jaar geleden. Ik herken 
de mensen die er werken maar 
omgekeerd is dat niet zo. Ik heb het naar 
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m’n zin. Ze praten, lachen, grapjes over Nursyamsi en Mastur, die er inmiddels ook 
bijgekomen is. Al lang hebben ze op z’n zachtst gezegd een hele diepe vriendschap. 

 

Ze zijn heel vindingrijk en maken met eenvoudige middelen slimme aanpassingen, 
zoals een kruk met een kniesteun voor mensen met een korte onderbeen-stomp. Zo 
kunnen ze er met hun stomp op steunen. 
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Ik ga op zoek naar Ibu Murni de fysiotherapeute en samen lopen we naar de barak 
waar twee jongens zijn die ook een beenamputatie willen. Ik had ze al met Mastur 
gezien. Ik weet even de namen niet maar laten we 
even zeggen orang satu: 

22 jaar na auto-ongeluk beenfracturen en zo te 
zien daarna een dystrofie opgelopen. De 
heupfunctie is goed maar de knie en enkel kunnen 
niet bewegen. Onderbeen is verkleurd en de huid 
staat heel strak gespannen. Hij heeft continu pij in 
z’n onderbeen en alleen maar last van het altijd 
gestrekte been. Vorig jaar had dr Jufri geadviseerd 
om te amputeren maar dat dorst de jongen toen niet aan. Nu wil hij het wel, 
misschien wel door het positieve resultaat bij Mastur die nu een soort ambassadeur 
is geworden van beenamputaties, althans zo lijkt het. 

Het lijkt me een goed plan om er opnieuw met Dr Jufri 
naar te gaan kijken. 

Over orang dua: 28 jaar (maar lijkt veel ouder), heeft 
aangeboren een goed functionerend veel te kort been. 
Alles beweegt en heeft voldoend kracht maar hij kan er 
alleen mee zitten, meer niet. Is een praktisch probleem 
(kan niet staan en lopen) en een esthetisch probleem: 
het ziet er raar uit en je kunt het niet wegstoppen, tenzij 
je een hoepelrok draagt, maar dat staat hem niet. 
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Vraag is waar gaan we voor kiezen. Ik weet vrijwel zeker dat dr Jufri bij David en bij 
orang satu zal willen amputeren. Kan ik het ook mee eens zijn. Blijft de enkel van 
David: die zal hij niet kunnen corrigeren en dan wordt het misschien ook een 
amputatie… pfff dat lijkt me wel heftig en kan hij dan nog lopen? Gaat er vast een 
stuk beter uitzien natuurlijk. Maar goed, eerst uitkomst consult afwachten. Orang 
dua: vind ik een heel lastig probleem. Hij valt voor ons niet primair binnen de 
doelgroep, maar snap zijn wens heel goed. 

Het bezoek aan het RC is na 4 uur klaar en beiden hebben een goed zittende 
prothese. Met Ibu Murni nog video’s van beiden bekeken (handig zo’n camera) en 
vonden op grond daarvan dat de prothese van Nursyamsi te lang is en van Jalil te 
kort. Binnenvoering van Nursyamsi bijgeslepen en Jalil deed een extra kous aan. 
Beter! Nu even afwachten of we er binnen twee weken nog iets moeten laten doen. 

Inmiddels contact met Elizabeth (die op de RBM (Kerk) in Toraja werkte tot mei dit 
jaar. In mijn beleving missiewerk vanuit de gereformeerd kerk.) die mij in contact 
heeft gebracht met mensen in Toraja. Een daarvan, Pak Tandu, regelt een kamer bij 
Pia’s Poppies en inmiddels heb ik bedacht dat ik toch met de nachtbus heen ga. 
Geen zin om een hele dag in een bus zitten en ’s nachts is het zitten, wat lezen en 
een beetje indommelen. Slapen doe ik hier ook slecht, dus dat dan maakt niet veel 
uit en ik kom vroeg in de morgen aan, dat is best lekker denk ik. Ik wil dan weer 4 
dagen dat aan het werk. Heb al Pak Tandu die ook Engels spreekt , ene Judi die ook 
Nederlands spreekt. Nu dat gaat goed komen met mijn Bahasa Indonesia sedikit 
(klein beetje). 

Eenmaal thuis geniet ik van (afhaal) eten in de stoel voor m’n huisje en bedenk hoe 
heerlijk het is om zo’n mooie stille plek te hebben na al het geraas van het verkeer 
waar ik me dagelijks toch veel tussen begeef. Vind ik ook wel een van de leuke 
kanten van hier in Makassar: het voelt heel vrij om overal naar toe te kunnen en daar 
ook de tijd voor te hebben zodat verdwalen ook niet erg is. 
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donderdag 1 september  
een goed begin 

Pak Dwi is fysiotherapeut in de YPAC, ook speciaal onderwijs met het verschil dat hij 
een eigen praktijk heeft en niet zoals Nur betaald wordt door de overheid. Ik ben eert 
even op school gaan kijken of Achmad er was en dat was zou om daarna eerst een 
nasi kuning te scoren.Yes! voor ik de lange tocht naar Noord-Makassar aanging. Het 
is ver en druk natuurlijk, dus wel effe een klus. Dan nog de school vinden aan het 
eind. 

Het was inderdaad even zoeken maar gevonden en het was een volle bak met en 
patroontjes en studenten fysiotherapie. Kort gesprekje met pak Dwi en hij vroeg 
vooral om te mogen leren van me. Leuke vraag natuurlijk. De studenten waren heel 
nieuwsgierig naar wat ik dacht en vond en ik kreeg een A4-tje met checklisten voor 
me en de vraag: welke gebruik jij…? “Geen” was heel eerlijk maar niet het beste 
antwoord. Dus beter: “andere!” Braaf samen de lijst doorgenomen met namen van 
testen die me niets zeiden behalve dan hamstring-lengte en meer van dat soort 
vragen. Het was een groepje meiden en ze vonden het allemaal erg spannend en ik 
vond het wel leuk. Een patiëntje, klein meisje, jaar of 4-5 denk ik, niet echt spastisch 
maar wel in een dwangmatig bewegingspatroon. In m’n handen was het voelbaar 

eng voor haar, maar bij de studentes was 
ze ook niet echt blij als ze “uit haar 
comfort-zone” gehaald werd. Pak Dwi 
werkt zich daar weinig van aan als haar 
als demonstratiemodel gebruikt en ik 
schrik daar natuurlijk van. Zijn aanpak is 
erg direct, technisch. Haptonomie ligt 
een halve wereldbol verderop… maar dat 
is natuurlijk weer mijn ding. 
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Wat me bezig houdt is een voor mij vreemde ontwikkeling in de therapie: 
electrostimulatie bij spastische kinderen. Nur had het al verteld en heeft ook 
bedenkingen. Als je het ziet is het bizar: electrodes worden op adductoren, 
buikspieren, rugspieren geplakt en vervolgens liggen de spieren te schokken voor 
een aantal minuten. Lijkt een soort nieuw wonder… Gelukkig wordt er ook geoefend 
al is dat niet met ieder kind. Voorzichtig gevraagd of het misschien wellicht ook(?) 
effectief zou zijn bij een slappe parese (uitval van spieren)… maybe maybe..???  

Nou is daar het effect ook niet bewezen maar altijd beter dan een spastische spier 
nog meer prikkels geven. Die krijgt ie al te veel! Ik hoorde wel dat hij het benoemde 
bij z’n collega fysiotherapeute. Wie weet kan het een beetje anders worden, ik hoop 
het. 
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Het was een enerverende ochtend en leuk om mee te maken. ben zeer welkom voor 
vervolg dus dat ga ik na Toraja ook doen. Ben benieuwd of het bij Nur komend week 
ook verandert als de 4 studenten fysiotherapie bij hem aan de slag gaan. 

Via een “even terug huis” om 1500 uur met Kerstin samen naar het kantoor waar zij 
ook voor gewerkt heeft. Een uitvloeisel van de organisatie van de lepra-zorg. Hele 
warme ontvangst en een interessant gesprek over hoe langzamerhand er meer 
aandacht komt voor gehandicapten en dan vooral ook wettelijk. Dat is belangrijk. Die 
erkenning is er nog maar sinds 2013! En dat is dan alleen nog maar op papier. 
Langzamerhand ontstaan er plannen (ja vooral plannen) om Makassar meer rolstoel-
toegankelijk te maken. Nog een lange weg  te gaan.  

Het fijne van dit contact is dat zij in de  regio Zuid-Sulawesi alle organisaties kennen 
en aansturen die met gehandicapten werken. Wij zouden daar een klein schakeltje in 
kunnen worden. Hoe weet ik echt nog niet maar het is een reële optie! 

Het gesprek liep aardig uit en ik 
zat ‘m te knijpen want Nur had 
me gevraagd om om 18.00 uur 
bij hem te zijn i.p.v 18.30 uur, 
om met David en Mastur naar 
DR Jufri te gaan. Nog iets eten 
zat er niet meer in. Ok. heb 
thuis nog koekjes voor het geval 
dat het zo laat wordt…. 

Ik ben net voor zes uur bij Nur, 
maar hij is er nog niet. Ik wacht 
buiten op de stoep maar als de 
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muggen erg velend worden (blijkbaar ook erg zin in avondeten) ga ik binnen zitten 
onder de ventilator. Nur komt om 18.20 uur gehaast binnen, zegt niet veel , behalve 
dat hij eerst wil douchen. Dat duurt best wel lang, tot 10 ongeveer 10 voor 7. Nur had 
gezegd dat we een afspraak in de privé kliniek van dr JUfri hebben om 1900 uur…
daarom was ik er ook zo vroeg. Maar we gingen niet. Hij ging bellen en klonk als dat 
er eigenlijk geen afspraak was. Mastur moet er inmiddels al staan. Het is voorbij 7 
uur als ik vraag of we niet moeten gaan. ja , maar dr Jufri is r nog niet.  Ik denk, niet 
hetzelfde als maandag, niet weer die spanning en denk Zennnnnnn en weer 
Zennnn…het helpt. Naast me staat een schaal met een tros bananen. Die begin ik 
langzaam te confiskeren. Ver voorbij 20.00 uur zegt Nur dat we er maat beter heen 
kunnen gaan. Het si een eind weg.David bij mij achterop en het is effe klussen om 
Nur te volgen in alle kronlkelstraatjes voor we op de grote weg naar het noorden 
zitten. Heb ze nu wel geteld: 2x 6 banen. Was daar vanmiddag enge met Kerstin 
overheen gegaan. De kliniek. Mastur staat al 2 uur te wachten. Dr Jufri is niet 
aanwezig. Ik heb tientallen gedachtes die ik niet uitspreek, ik heb allerlei gevoelens 
die ik laat voor wat ze zijn. Ik probeer m’n medeleven te tonen aan Mastur, betaal 
hem in iedere geval het reisgeld. En dan verdwijnt Nur plotseling met Mastur op de 
motor en laat mij met David achter. Ik heb geen idee hoe ik terug moet en verdwaal 
hopeloos. Geen gps of kaart bij me. Met veel puzzelen vind ik de grote weg naar het 
zuiden terug. Ik ben verbaasd, dat hij blijkbaar geen enkel idee (laat gevoel maar 
zitten) heeft hoe het is om daar met een jongen, patiënt te staan, zonder te weten 
waar.  

Ik lever David heelhuids af en hoewel het achter het huis van Nur is ga ik niet meer 
bij hem langs. Ik kan hier niet meer bij. Dit is niet “indonesisch:” in de zin van 
bescheiden, afwachtend, geen nee durven zeggen, in alle indirect zijn. Ik vind dit niet 
kunnen.  
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vrijdag 02 september  
vanavond naar Toraja ! 

Gisteren met Diana afgesproken dat ik vandaag schooluniformen zou kopen voor 
Achmad en David. Ze hebben op school 5 dagen iets anders aan en het meeste 
koop je op school. Het witte overhemd met rode broek koop je in een winkel. 

Achmad hoeft alleen het witte overhemd en de rode broek en een sportpakje (ook al 
zal hij weinig sporten: vrijdag is sportdag en dus heb je dat aan). Ik kwam echter 
niemand tegen op school, geen Nur geen leraren, geen leerlingen en geen Diana. 

Door een, ik denk docente, werd ik 
meegenomen naar de kantine van de 
school en heb daar een ontzettend 
leuke ochtend gehad. Eenmaal aan 
tafel moet van alles proeven en 
iedereen wil van alles van me weten en 
vooral waarom ik geen kinderen heb. Er 
zijn tenminste twee vrijgezelle dames bij 
die elkaar de loef afsteken wat 
aandacht betreft. Erg grappig. Diana 
heb ik niet meer gezien maar ik heb wel David opgehaald omdat op de kantine een 
bord hangt “seragam sekola” (school uniform). 
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We worden doorverwezen naar een ander gebouwtje maar die blijkt dicht. Jammer. 
David is trots op het nieuwe shirt dat hij gisteren van Diana heeft gekregen. Eh, ok, 
dat heeft ze dan snel gedaan. De rekening ga ik nog krijgen. We zullen zien.  

Vanavond ga ik naar Toraja en heb alleen nog een ritje met Achmad naar de 
kledingwinkel op m’n programma staan. 

Ik haal hem en z’n oudste zus op en met z’n drieën, Achmad tussen ons ingeklemd, 
rijden we naar de toko. Daar heeft hij net al vorig jaar veel aandacht: zo’n klein 
mannetje en anders dan anders… IK zet hem op de toonbank 
zodat hij mee kan kijken (weet je of ze dat waarderen, maar 
maakt me niet zo veel uit). Hij vind het allemaal geweldig en z’n 
zus is uitermate gedecideerd in wat hij nodig heeft en zoekt de 
goede maten uit: wit overhemd, rode broek, bruine broek en 
sokken. Voor 200.000 rps zijn we klaar (€ 14,-). Hij kan er weer 
een jaar tegenaan. De zak met kleertjes houdt hij stevig in z’n 
knuistje en thuis straalt hij nog steeds. Van z’n moeder krijg ik 
nog mee dat het luierbroekjes moeten zijn ok, sorry, wist ik niet, 
volgende keer let ik daar wel op (maat L en broekje!). Dan komt 
ze met zijn rugzakje waar een gat in zit.. of daar een nieuwe 
voor kan komen begrijp ik. Zucht, ok, no problem. Je zou 
denken, lapje erachter, effe vaststikken…. Maar ik gun die jongen het plezier van 

een nieuwe rugzak. Hij heeft tenslotte zo 
weinig. 

De rest van de middag is een relaxed thuis rondlopen, spulletjes inpakken in m’n 
koffer en met Kerstin kijken hoe ik uit de Kampong bij de bus terminal kan komen. Ze 
regelt een Betjak voor me vanaf huis naar een taxistandplaats. Voor de zekerheid ga 
ik op tijd weg. M’n darmen zijn weer behoorlijk onrustig en dat is geen fijn 

vooruitzicht. Ik vertrek voor 20.00 uur en alles verloopt zo 
goed dat ik om 20.50 al op het busstation ben. Moet er om 
21.30 zijn en de bus vertrek om 22.00 uur.  

Eerst de wc opzoeken en die is opmerkelijk schoon, 
compleet met mandi (bak met water en emmertje om je te 
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wassen). Dat is fijn en met daarna een hap Norit zie ik het met m’n darmen wel weer 
zitten. De bus is laat en was al bijna 2x in de verkeerde gestapt maar om 22.20 
reden we weg. IK zit voorin naast een rondreizende Duitse jongen die erg aardig is 
maar heel veel te vertellen heeft en ook nogal luid z’n verhaal doet. Gelukkig stopt hij 
ergens na een tijdje en ga ik proberen de nacht door te dommelen. Met twee stopjes 
om te plassen en eentje extra omdat een Franse vrouw vergeten was om bij die 
twee topjes ook te plassen. Erg grappig haar man stond helemaal in paniek op de 
ruit van de chauffeur te dreunen als ze op sterven lag. De cabine van de chauffeur 
en bijrijder wordt namelijk afgesloten van de passagiers tijdens de reis. 

De reis verloopt goed soms even gedut en dan weer helemaal wakker. Verbaasd 
over hoeveel mensen ;s nachts nog wakker zijn en iets te doen hebben. En 
bewondering hoe de chauffeur de bus over die smalle wegen door de bergen wurmt 
met name als er of een trage vrachtwagen voor zit waar hij langs wil (en gaat) of 
langs tegemoetkomende vrachtwagens of bussen moet manoeuvreren. 

Om 6.30 loop ik Pia’s Poppies binnen, de eerste stop van de bus in Rantepao. 
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 zaterdag 03 september  
eerste dag in Toraja ! 

Een brak begin van de dag natuurlijk na zo’n busreis. Voor 
de deur van Pia’s Poppies afgezet en het is inderdaad een 
ontzettend leuke plek, met grappige ornamenten, 
verrassende bouw, veranda met aangrenzend een 
prachtige tuin. De eigenaar doet denken aan een Swami 
uit India en is een soort stille kracht in de organisatie. M’n 
kamerdeur staatal open en dat had een lokale kip ook 
gezien en inmiddels op m’n lakens gescheten. Dank u wel, 
Ayam Kampong! 

Kreeg een andere kamer en kon me installeren en Toraja 

langzaam binnen laten 
komen. even gaan liggen of 
toch maar wat gaan doen? 
Eerst maar wat sms 
berichtjes naar de lokale 
contactpersonen sturen en 
een rondje lopen om te zien 

waar ik nu ben. Zit in een zijstraat van de drukke 
doorgaande weg door Rantepao en ben zoals beloofd ook zo, lopend, in het 
centrum. Het lijkt drukker dan vorig jaar en daarmee ook viezer door alle bijkomende  

(ongefilterde) uitlaatgassen. Maar voelt ook 
als thuis komen in m’n eigen stadje waar ik 
vorig jaar veel beleefd heb en het ook heel 
goed heb gehad door alle huisbezoeken die ik 
kon doen. Nu is het afwachten omdat Ibu 
Rumissing ziek is en zij is de belangrijkste 
schakel is voor het veldwerk. Pak Tandu is m’n 
centrale contactpersoon nu en ik probeer met 
hem af te spreken maar hij geeft nog geen 
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antwoord. ’s Middags toch maar even 2 uurtjes slapen en dat helpt. Voel me er weer 
helmaal bij en ga op zoek naar Yunus, die volgens Elizabeth aangepast schoenen 
nodig heeft. Een staartje van vorig jaar toen ze ook een waslijstje had met wat er 
zoal moest gebeuren. Ik ging lopen (want hier natuurlijk raar is) en het werd een 
soort aflevering van opsporing verzocht. Jalang  Serang, Loring 1. Jalang Serang 
vond ik en Loring 1, een zijstraat, ook maar niemand kende Yunus, behalve een man 
op een motor en die bracht me naar Yunus, de zoon van Pak Nicolas… helaas, die 
heeft normale voeten. Praten, denken, vragen en dan maar terug op de motor totdat 
een oude vrouw vertelt dat er een Jalang Dulu is. Wij zaten in de Loring baru, de 
nieuwe. We moeten dus de “vorige” straat hebben en daar zat Yunus met familie. 
Nicolas bleek een welwillende tolk die bovendien nog wel meer kinderen met zulke 
voeten aan kon dragen uit een ander dorp. Maar niet nu dan maar, volgende keer? 

Ik vind z’n voeten wel meevallen, maar inderdaad als 
hij loopt staan ze wel fors naar binnen gedraaid. 
Oefentherapie zou m’n eerste keus zijn, maar die is 
er niet. Ik beloof uit te zullen zoeken wat er in 
Makassar mogelijk is, met name op het RC. Na veel 
herhalen en bevestigen ga ik in het donker weer 
terug met de belofte morgen dezelfde tijd terug te 
zullen komen met informatie. Tot m’n grote genoegen 
kun je bij Poppies gekoeld bier krijgen (voor 
winkelprijs) en dat is een ongekende luxe! Die laat ik 
dan ook niet lopen en ik ga op tijd slapen in m’n 
eenvoudige maar ruime kamer waar verder niets 
ontbreekt. 
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zondag 04 september  
2e dag in Toraja ! 

Om 5.30 luiden de klokken, een meer christelijke tijd dan de gebedsgeluiden van de 
Moskee om 4.30 in Makassar. En alleen op zondag hoop ik dan maar. Het is lekker 
fris zo ’s ochtends vroeg en via sms krijg ik van Pak Tandu, voor zover ik het begrijp 

ongeveer het hoofd van de RBM, een berichtje. Was 
even zoeken naar de betekenis maar RBM staat voor:  
Rehabilitasi  Bersumberdaya Masyarakat. Dat is een 
vertaling van de oorspronkelijk Engelse benaming: 
“Community based  Rehabiliation" (CBR). 
Tegenwoordig wordt volgens Kerstin de term 
“Development” in plaats van “Rehabiliation” gebruikt. 

Zoals beloofd ga ik vandaag met Ibu Sarungallo op huisbezoek alleen ik weet nog 
steeds niet hoe laat. Vorig jaar stond de auto om 8 uur voor m’n hotel, dus ik neem 
aan dat het wel weer zo zal zijn. IN het sms-je van Pak Tandu lees ik dat het na de 
kerkdienst zal zijn, dus na 12 uur. Ok, helemaal goed. Gebruik ik de hele ochtend om 
me in m’n Indonische taallessen te storten. 

Om 12.15 uur staat tot m’n verrassing behalve Ibu Sarungallo ook Pak Tandu op de 
stoep en met z’n drieën gaan we eerst lunchen, want dat hoort erbij. We gaan naar 
een voor mij vrij nette warong waar het eten goed verzorgd is en het lijkt erop dat 
varkensvlees hier erg populair is. Misschien wel omdat het in het overgrote deel van 
Sulawesi niet gegeten mag worden vanwege het geloof? In deze 
Christelijke enclave is dat in ieder geval anders. Toch hou ik het 
bij kip en dat smaakt uitstekend. Overigens geserveerd op een 
gietijzeren plaat, loeiheet! Idee voor thuis maar ja veel te zwaar 
om mee te nemen vrees ik. Ik zal zien. 
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Op pad, eindelijk, want ik zit te popelen. Onze eerste stop is bij Okovianus Liling. 
Een jongen van 17 die een groeistoornis aan z’n rechter onderbeen mee heeft 
gekregen met z’n geboorte. Vraag is of wij een amputatie en prothese kunnen en 

willen verzorgen (betekent: bekostigen). Pak Tandu voert het woord en op de 
achtergrond zitten Ibu Sarungallo en zijn moeder. Als ik een en ander bekeken heb 
van zijn been valt gaande weg het gesprek op dat Octavianus (wat een naam zeg) 
niet zo veel voelt voor een operatie. Ik merk dat en vraag Pak Tandu wat de jongen 
eigenlijk zelf wil. Er komt een verhaal over dat hij bang is voor de operatie en opziet 
tegen de pijn en zo meer. Pak Tandu legt uit dat je verdoofd bent tijdens de operatie 
en dat het allemaal wel meevalt en dat je medicijnen krijgt na afloop. Ik vraag nog 
een keer wat hij wil en dan zegt hij dat hij z’n been niet zo erg vindt en hij het liefste 
wil gaan studeren. Daar is geen geld voor en nu wordt de vraag neergelegd of wij 
zijn studie willen betalen (20 miljoen per jaar, dus 1400 euro). Ik heb van Anette 
geleerd dat alles met voorzichtigheid moet en niet meten “nee” zeggen dus. Ok, ja 
snap je vraag en geweldig dat je wilt studeren, wat eigenlijk? Rechten! Nou geweldig 
en Pak Tandu vindt dat ook want dat kunnen ze daar goed gebruiken. Ik leg uit dat 
wij geen studieprogramma’s financieren maar dat ik wel ga nadenken over wie dat 
wel doen en dat ik dat dan door zal geven. Ondertussen denk ik, de kerk heeft over 
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het algemeen wel geld, maar men geeft dat niet zo makkelijk uit geloof ik. Maar ik 
kan me vergissen natuurlijk. De portemonnee blijft nog even dicht. Als het niet 
bedoelt is als een indirecte vraag om 
studiefinanciering dan is het opmerkelijk 
dat in dit geval anderen bedacht hebben 
iets te moeten doen aan zijn been. Dit 
verhaal komt terug als ik Bertha ontmoet, 
priester in opleiding met een 
ontbrekende hand. De vraag die bij mij 
opkomt: mag je in en voor de kerk wel 
gehandicapt zijn? Ze zeggen van wel, 
maar in het echt? Bij het afscheid worden 
we zoals gebruikelijk hier, vriendelijke 
uitgezaaid en nagekeken door de hele 
familie. 

Onze tweede huisbezoek eindigt bij een leeg huis na 
een hobbelige weg door wat ik graag “jungle” noem 
omdat dat wel stoer klinkt. We vervolgen de weg naar 
het lepradorp, op mijn verzoek omdat ik vorig jaar 
geprobeerd heb om daar meer zorg naar toe te krijgen 
vanuit de Leprastichting. Dat is toen niet gelukt.  

Het is grappig om een oude plek 
weer te bezoeken en oh ja, die 
kralen beestjes en kettinkje die ze 
verkopen! Vreemd genoeg is de prijs 
ineens verdubbeld. Ik weet nog dat ik 
vorig jaar 5000 per stuk betaald 
heb… nu 10.000. Ik weet dat ik te 
veel betaal maar het is een van de 
weinige inkomstenbronnen die ze 
hebben. Voor 1,40 euro koop ik twee 
inktvisjes. 

Inmiddels weet ik dat Judith Ratu daar ook woont. Zij 
is actief betrokken bij Pikulan, dat haar wortels heeft 
in de Leprazorg en les-programma’s voor kinderen 
ontwikkelt en verzorgt. De organisatie is Nederlands 
en bestaat al 15 jaar (www.pikulan.nl maar kan ook 
pikolan zijn. Ik  heb twee versies van die naam). 
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Judith haar beide ouders hadden lepra en zij is daardoor in het dorp en die wereld 
terecht gekomen. Zelf heeft ze heeft niet gekregen. Nu woont ze aan de rand van 
het lepradorp met haar moeder. Haar vader leeft niet meer. Ze studeerde in 
Indonesië en is nu lerares Engels en krijgt zelf Nederlandse les van Stephanie de 
Jong, die ik inmiddels al ontmoet heb maar nog niet op dit moment in mijn dagboek. 

Na een gezellig gesprek 
met koffie lopen we nog 
langs het schuurtje met 
de paddestoelen-
kwekerij van haar 
moeder en laten twee 
jongens kunstjes zien op 
hele hoge bamboe 
stelten. Dat de oudste 

van die twee gigantisch naar beneden kukelt als hij de 
helling af probeert te lopen kreeg ik net niet in beeld 
vastgelegd.  

Op de terugweg gaan we langs een zo te 
zien ecologische mestfabriek, nou ja fabriek 
is veel gezegd, maar wel een plek waar ze 
met varkensmest een vorm van kunstmest 
maken. Met subsidie van de RBM begrijp 
ik. Hoe dat dan weer in elkaar zit weet ik 
niet zo goed. De eigenaren lopen zo te zien 
allebei op twee benen. 

Ik word eind van d middag keurig afgeleverd bij Poppies en schuif aan bij een van de 
tafels waar de gesprekken gaan over reizen en “trackings”, al dan niet dure en of 
betrouwbare gidsen. Het is een gemengd publiek, jong en oud en behoorlijk 
internationaal, maar wel Europees. Veel Duitsers, studentes, die opmerkelijk goed 
Engels spreken. Ik val op door m’n kleding (lange broek en overhemd) en omdat ik 
niet deel neem aan die verhalen en veel achter m’n Mac zit. Her en der word ik 
gezien als iemand die reisverslagen schrijft, of beoordelingen, zoiets. Als ik vertel 
wat ik doe en waar wij voor staan dan zijn de reacties altijd heel positief. Leuk! 

Erg grappig hoe de sfeer is. Moet wel weer denken aan mijn eigen studietijd waarin 
ik Griekenland met regelmaat bezocht, er met rugzak rondtrok en zo avonturen 
beleefde. Nee, ik heb daar in Poppies niet over verteld. Opa vertelt… nee echt niet, 
bedankt! 
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maandag 05 september  
3e dag in Toraja ! 

Geen kerkklokken maar evengoed vroeg wakker na een flink aantal uren slapen. De 
temperatuur is aangenaam en het is aan deze kant van de huizen stil. Het uitzicht is 
prachtig. Zeker in de ochtend met nevel en een vage zweem van wolken om de 
bergen. Het eten is overigens voortreffelijk in Poppies. Je moet wel lang wachten 
maar dat staat ook op de kaart en ze zeggen het er bij als je bestelt. Duurt een uur. 
Als je het weet is het prima. Dat valt niet bij iedereen goed en dat lees je ook terug in 
de recenties op internet. De prijs-kwaliteitsverhouding is zo goed dat ik het er graag 
bij neem. Je kunt ondertussen naar je kamer, douchen, omkleden of gewoon wat 
gaan schrijven en lezen of kletsen met andere gasten. Maakt het uit. Dat ging ergens 
deze week niet helemaal goed bij een mevrouw, onderdeel van een Duits stel, zo te 
zien getrouwd en ook al heel lang getrouwd. Toen ik ze ’s ochtend bij het ontbijt 
tegenkwam zag het er zo uit: Hij zit gebogen over z’n telefoon te turen op het scherm 
en typt af en toe wat. Zij niet en begint van alles te vertellen. Vooral wat ze ziet en 
wat z daar dan weer van vindt. Hij reageert niet, kijkt ook niet op en bromt af en toe 
iets wat op instemming zou moeten lijken. Inhoudelijk gebeurt er verder niets en zij 
praat gewoon door.  Om te voorkomen dat ze tegen mij gaat praten buig ik identiek 
aan haar echtgenoot over m’n laptop en doe alsof ik haar niet zie en hoor. Valt niet 
mee maar het signaal van “praat niet tegen mij ’s ochtends” komt wel over. Zij soleert 
ongeremd verder en dat gaat zo door tot het eten komt. Dan gaat de telefoon aan de 
kant en kijkt de man licht gebogen, zwijgend voor zich uit, en eet. Ik geloof dat ze nu 
uitweidt over wat er allemaal bij het ontbijt zit. Zeg maar zover het beeld van deze 
vrouw en dit echtpaar. 

Het ontbijt hier is overigens ook uitstekend en heel gevarieerd. Wachttijd opmerkelijk 
korter dan ’s avonds, behalve toen ik brood vroeg bij m’n omelet met kaas. Dat lukte 
niet zo goed, dus besloot om het te gaan halen in de keuken. Een geweldig tafereel: 
kleine keuken, redelijk vol met 4 a 5 mensen, waaronder de yogi die wat verdwaasd 
om zich heen keek. Ze keken eigenlijk allemaal een beetje met een blik dat ze niet 
wisten waar het allemaal vandaan moest komen, maar m’n brood was er wel: 3 
sneetjes geroosterd met tussen elke sneetje een servetje. Daarbij een bakje met 
boter en jam, maar die kon retour net als de opvolgende dagen want de omelet bleef 
populair voor het ontbijt. (Tip: die met tomaat is veel lekkerder!) 

Nee, met die Duitse mevrouw ging het helemaal mis van de week. Ineens valt ze uit 
tijdens het avondeten (een rekbaar begrip, ergens tussen 18.00 en 20.00 uur). Ze 
staat op en roept, heftig gebarend met haar armen (wat staccato door haar stramme 
ledematen vermoed ik) dat ze het helemaal zat is en dat ze nu wel heel erg boos is 
en dat ze na een uur wachten nog eens 45 minuten zit te wachten op haar eten en 
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dat het helemaal niet kon zo. Briesend staat ze naast haar tafel en kijkt met een 
woeste blik rond. Een Franse meid probeert het een beetje uit te leggen maar dat 
helpt natuurlijk niet. Niemand reageert verder. Iedereen blijft doen wat hij of zij aan 
het doen is op dat moment. Ik sta bij de balie zo’n beetje boevnop de (internet)router 
en probeer die zo ongeveer in m’n Mac te stoppen vanwege het slechte signaal. Als 
ze uitgeraasd is en nog met gebalde vuisten naast haar tafel staat valt er een 
pijnlijke stilte. Haar man had al die tijd gezwegen, zei nog steeds niets en blijft rustig 
dooreten. Zijn eten was wel na een uur gekomen. 

Het ontbijt is dus ook prima en ruim voor 9 uur zit ik klaar om Asnitha te ontvangen, 
de afgesproken tijd. Vorig jaar hebben we een prothese voor haar kunnen regelen en 
die zit nu niet meer goed. Ze woont in Makele en studeert Engels. Makele ligt 8 km 
ten zuiden van Rantepao. Om 9.10 uur komen de eerste berichtjes door: sorry I am 
a bit late. Dan: where is het, Hotel Pion? No Poppies, but that is the same street… 

Rond 10 uur komt Asnitha binnen strompelen, jeetje wat loopt die slecht! Gewoon 
pijnlijk om te zien. Het weerzien is hartelijk. Bertha, van de RBM en van het 
weeshuis, zou om 10 uur komen en is “a little late”. Maar kort na de aankomst van 

Asnitha is zij er ook en nu blijkt wist ik niet, dat Asnitha in 
het weeshuis heeft gewoond toen Bertha daar al werkte. 
Nou helemaal blij en ze zag Asnitha voor het eerst met 
prothese. Blijkt Bertha ook nog hartsvriendin van (denk 
ik) de bedrijfsleider van Poppies te zijn. Een feestje dus 
en aan Bertha heb ik een uitstekende tolk. Hoewel 
Asnitha komend donderdag afstudeert met hoofdvak 
Engels spreekt ze geen 

woord Engels tegen me. Blijkbaar te eng. Maar ze 
begrijpt me wel natuurlijk en Bertha helpt. We spreken 
af dat Asnitha naar het RC komt maandag en dat we 
dan een ander laten bijstellen. Haar prothese-voet is 
net als bij Jalil gebroken en de randen doen pijn bij de 
knie. Is iets om over na te denken: hoe kunnen we 
goede nazorg leveren op termijn! Bij Poppies regelen 
ze de tickets voor haar voor de bus op zaterdag, ook 
vast voor mij op woensdagavond en daarmee is de 
weg naar de oplossing voor haar geregeld. Ik zou 
dinsdagavond vertrekken maar omdat Ibu Rumissing 
ziek was misten we tijd om samen te werken. Die wil 
ik woensdag inhalen. 

Nadat we Asnitha uitgezwaaid hebben ga ik met 
Bertha in gesprek over een prothese voor haar ontbrekende hand. Ik ben daar vorig 
jaar ok al me bezig gewest maar dat blijkt onbetaalbaar. In Indonesië kunnen ze het 
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onvoldoende oplossen (alleen een koker met namaakhand over de onderarm 
schuiven) en in Nederland kunnen ze een functionele prothese maken maar die is 
voor hier onbetaalbaar.  

Gelukkig heeft Bertha bedacht dat we naar de Panti, het weeshuis zouden gaan en 
dat doen we dan ook met Bedjak.  Voelt altijd een beetje koloniaal om als lompe 
Europeaan in een karretje te zitten dat zo fragiel is ook nog eens door een minsterns 
zo fragiele jongen wordt aangestuurd. Wel gemotoriseerd, dat scheelt dan wel weer 
natuurlijk. 

Het weeshuis is wat stil en later in gesprek met 
de directeur blijkt ook dat het aantal fors is 
teruggelopen. Of dat een goed teken is weet ik 
niet. In hoogtij dagen hadden ze 70 tot 80 
jongens en meiden. Nu zijn het er 35.  

Ik word uitgenodigd voor de lunch in de eetzaal. 
Alles staat klaar: een vergiet met witte rijst en bakje 
met vis in groen vocht met wat groente. Als ik aan 
de vis begin (is heel veel kop) verslik ik me bijna in 
de hoeveelheid kleine graatjes en bedenk 
koortsachtig hoe ik me door deze maaktijd heen ga 
redden. Nou ja, toch maar heel veel weer uit m’n 
mond halen en proberen zoveel mogelijk vis op te 
eten. Laten staan is geen optie. Al ik me er 
doorheen geworsteld heb en opgelucht m’n lepel i 
m’n bordje leg, biedt Bertha me nog meer vis aan. 
Eh, nee dank je ik heb echt genoeg gehad, meer 
dan.. Ik wordt gevraagd iets te zeggen tegen de 
kinderen en Bertha doet daarna de vertaling die 
opvallend veel korter is dan mijn verhaal. Ze kijkt me dan ook een beetje verlegen 
lachend aan. Ik vermoed dat ze er het beste van 
gemaakt heeft. Natuurlijk wordt er nog gebeden en 
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na een kort rondje in en rond het weeshuis zitten we in het kantoortje. Dan vertelt ze 
dat ze uit de opleiding tot priester was gezet omdat ze maar één hand heeft. Ik 
kende dat verhaal al van Elizabeth en weet ook dat zij met Gert samen er voor 
gezorgd heeft dat ze wél door kon gaan. Ze is nu bijna afgestudeerd als priester en 
wil verder studeren om met name de strijd aan te gaan vóór erkenning van 
gehandicapten ook en juist binnen de kerk. Het liefst zou ze de Panti verlaten omdat 
ze daar niet voldoende kan en mag ontwikkelen wat ze wil. Wel een mooi verhaal 
maar ook triest. Ze zegt dat God toch echt bedoeld moet hebben dat de wereld ook 
voor gehandicapten is. Als ze het vertelt voel ik tranen in m’n ogen. Ik heb natuurlijk 
niets met die kerk, maar vind het ontroerend hoe mooi, hoe integer ze daar over 
spreekt.  

Als ze mensen zegent heeft ze wel een 
probleem want dat moet met twee vlakke 
handen (ik geloof dat die dan net boven of  
op de schouders rusten van degene die je 
zegent, althans zo’n beeld heb ik erbij. Dacht 
trouwens dat Jezus het wel met één hand 
kon, maar dat terzijde). Dat kan dus niet en 
daar zou ze graag een oplossing voor 
hebben. Daarnaast vraagt ze geld om te 
studeren en dat schuif ik dan maar door naar 

de post: dat zoeken we nog uit. 

Een tipje van de sluier: de bemoeienissen door Nederlanders vanuit de (eveneens 
Nederlandse) kerk zijn niet altijd welkom. De strakheid, de normen en waarden van 
de westerse kerk-wereld die hier gelanceerd worden passen niet. Daardoor zijn 
sommigen ook niet meer zo welkom en dat is ook jammer want er is en wordt heel 
veel goed werk gedaan vanuit die zelfde kerk. Misschien dat sommigen iets te 
gedreven zijn? Een en ander was al eerder voorbij gekomen, b.v de ijzige stilte 
onder het eten in de eetzaal, de perfectionistische netheid (alles opgeruimd achter 
deurtjes) het aan tafel moeten eten…niks mis met enige orde en netheid maar zo 
strak hoeft toch niet en past bovendien hier niet. Brrr. 

Ik heb nog een laatste afspraak staan en wel met Stephanie de Jong, Nederlandse 
vrouw die met een Torajaan getrouwd is en hier permanent woont. 

We hebben om 1600 uur afgesproken en ik ga er lopend heen. Het is een stukje van 
de hoofdweg af, aan de andere kant van het stadje. Als ik aankom is het 16.30 uur 
(ik begin het al te leren!) maar zie ook een berichtje (rond half 5) “ik kom minstens 
een uur later”… eh ja ho even! Ik vraag hoe lang minstens een uur is en zeg dat ik 
terug ga lopen. Dan blijkt een uur 10 minuten en even later staat een vrolijk lachende 
Stephanie voor m’n neus met dochter Meinke van 6. Ze heeft een begrafenis gehad 
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van een overbuurvrouw en dat was qua tijd niet goed in te schatten en dat is 
begrijpelijk. We klauteren de trap op naar haar hoger gelegen huis met mooi balkon 
en dito uitzicht over de stad. De verhalen barsten los over haar leven als reisleider 
bij Djozer, war ze bij is gaan werken na een jaar wonen in Djakarta, kort na de 
middelbare school. Inmiddels woont ze 18 jaar in Rantepao, is getrouwd en heeft 
twee kinderen. De oudste is 12 als ik het goed heb onthouden. Leuk om over 
Indonesië te horen van een landgenoot, de veranderingen in al die jaren en ook wat 
er nooit went (de afspraken die nooit zomaar kloppen). Dat Rantepao ook verandert 
en minder veilig wordt en dat is natuurlijk jammer. Dat het zo druk geworden is in het 
verkeer komt mede door kredietregelingen waardoor men makkelijker scooters en 
motoren kan kopen. Het is al donker als we afscheid 
nemen en ik de steile trap af ga dalen. Zonder dat 
we weten of we iets aan elkaar zullen hebben 
zeggen we stellig stellig “tot ziens” met de 
bijbehorende drie kussen. Misschien kan zij een 
vast punt voor ons worden in Toraja, met name 
om financiële acties of als meldpunt voor de 
kinderen die bij ons in zorg zijn. Nog niet helder, 
maar fijn dat wel elkaar hebben ontmoet en het 
genoegen was en is geheel wederzijds. 
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dinsdag 06 september  
4e dag in Toraja ! 

Om 9 uur staat de auto van de RBM met chauffeur en Ibu Sarungallo voor de deur 
van Poppies. Oeps, ik ben al bijna een beetje te laat! We gaan op weg naar Makele 
en pikken daar Ibu Rumissing op. The airco staat vol 
aan, het is behoorlijk koud nu en als we in Makele op 
een kruising op haar wachten, stap ik even uit om op 
te warmen. De rest van de dag doe ik af en toe het 
raampje open. Dat scheelt. 

Heel leuk om Ibu Rumissing weer terug te zien. Ze 
ziet wat moe en bleekjes en voelt zich ook nog niet 
echt fit. Gisteren begrafenis van een van haar zorg-kindjes en dat valt ook zwaar. 
Ons eerste bezoek is aan Cindy, net vandaag jarig, 13 jaar geworden en ze is erg 

vrolijk. Spastisch over haar hele lichaam. Ze laat mij wonderwel gemakkelijk toe en 
samen met Ibu Rumissing gaan we op zoek naar het verminderen van al die 
krampen in haar armen en benen. Met kreetjes van “Adoeeee” ondergaat ze alles 
gewillig, zonder pijn en ze werkt voor zover ze kan goed mee. Anders dan vorig jaar 
probeer ik het spasme te doorbreken via de schouders en de heupen. Dat werkt 
verrassend goed bij haar en door gebruik te maken 
van de halsreflexen (die er in gezonde situatie niet 
meer zijn) krijgen we meer invloed op haar armen. 
Het strekspasme in haar benen verdwijnt en we 
proberen uit hoe het zitten gaat. Dat is iets om te 
gaan oefenen. Met veel steun kan ze wel zitten 
maar actiever zou mooi zijn. Ze is echter uit haar 
stoel gegroeid en heeft niets meer om op te zitten. 
(Op de laatste avond van m’n verblijf in Toraja 
bespreek ik dit met Pak Tandu en hij zal zorgen dat de RBM een stoel regelt, dat is 
mooi!) 
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Ons tweede bezoek is aan Anti. Op weg naar haar Toraja huis (een heuse echte!) 
pikken we haar langs de weg op. Geen voeten en geen linker arm, maar behendig  

klimt ze in de auto en rijdt mee om ons 
de weg te wijzen. Onder het traditionele 
huisje (volgens mij bedoeld voor 
opslag) wordt In de schaduw een 
prachtig kleed uitgelegd waar we op 
mogen zitten. Ik ben onder de indruk 
van deze meid.  

Ze is 16 jaar en woont bij haar grootouders. Haar vader leeft niet meer, haar moeder 
wel maar die woont ergens anders. Ze ging via de RBM naar school maar sinds dat 
gestopt is mag ze van haar grootouders niet meer gaan: 7 km vinden ze te ver om te 
lopen en blijkbaar is er geen andere mogelijkheid voor haar om daar te komen.  

Ze is actief, vrolijk, denk ook best wel slim en super behendig op haar benen. We 
proberen uit te zoeken wat ze zou willen en het belangrijkste is dat ze een opleiding 
tot kledingontwerpster en -maker wil gaan volgen. 
Leuk! En lastig zonder benen! Ik bespreek 
mogelijkheden van al dan niet eerst opereren en 
dan onderbeenprotheses. Ik weet niet of de botjes 
die uitsteken (ooit bedoelt als haar enkels en 
voeten) een prothese in de weg staan. Ze schrikt 
daarvan en zegt weinig. Ibu Rumissing geeft dat 
ook aan en we geven haar meer bedenktijd. Voor 
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haar linker arm kunnen we weinig doen. De stomp is heel kort en het schouder-
gewricht is heel stijf. Voor het uiterlijk zou er een arm aan vastgemaakt kunnen 
worden. Ik zie veel kansen voor deze meid: als ze kan lopen met protheses en een 
opleiding kan gaan doen heeft ze toekomst! 

Als we weggaan beloof ik dat ik ga overleggen met het RC in Makassar en zo nodig 
met Dr Jufri voor eventuele amputatie van de uiteinden van de onderbenen. 

Na de lunch (dit jaar is dat goed 
geregeld!) gaan we op mijn 
verzoek langs bij Cici. Inmiddels 
ook een oude bekende aan het worden. Voor wie Cici heeft kunnen volgen: ze is een 
aantal jaren geleden door Daniek (arts in opleiding) bij toeval gevonden omdat ze 
een reis had geboekt bij haar vader. Die zei wil je eens naar m’n dochter komen 
kijken… Daniek schakelde ons in en gaande weg de jaren ging ze van rollator 1 naar 
rollator 2, toen naar twee krukken vorig jaar en dit jaar loopt ze zonder steun! Geen 
grote afstanden, maar toch: vroeger moest ze overal naar toe gedragen worden. Op 
school heeft ze voor de zekerheid nog een kruk mee. Geweldig toch. Daar doe je dit 
gekke werk voor. Ze is nog steeds nummer 1 van de klas en niet dat dat zo 
belangrijk is, maar het zegt wel over wat ze kan. Ze wil schrijfster worden en haar 
eerste verhaal kreeg ik mee op stick. Zo leuk! Inmiddels 14 jaar en volgend jaar naar 
Highschool. Petje af voor deze meid! 
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Als we terugrijden herken ik het huis van Aldo, waar ik vorig jaar geweest ben. Aldo, 
een jaar of 9, spastisch, geestelijk ver achter heeft nooit medische of paramedische 
zorg gehad. Dankzij Ibu Rumissing krijgt hij een extra zetje. Contact met hem maken 
valt niet mee. 

“High Five” 

Aldo zit op het balkon als de auto voor het huis stopt. Beneden zijn jongens 
vleermuis aan het grillen op een houtvuurtje en hoewel ik het Balinese recept “Ayam 
Paniki” ken, vleermuis dus, heb ik het altijd bij de kip-variant gehouden. Het nodigt 
ook niet echt uit om te proeven zo. 

De moeder van Aldo weet hem nog even snel door de badkamer heen te halen en 
fris en met schone kleren zit hij op de langwerpige bank. Nieuwsgierige zusjes en 
broertjes staren me aan. Aldo moet niets van mij weten en doet ook behoorlijk 
afwijzend naar Ibu Rumissing, maar zij heeft heel veel geduld. Hoewel ik achter haar 

zit vertrouwt Aldo het niet. Ik besluit 
maar even weg te gaan en buiten 
foto’s te maken van o.a. de 
zwartgeblakerde vleermuizen. Als ik 
terug kom zit Aldo achterste voren op 
de bank en staart naar buiten, naar de 
rijstvelden. Geen idee wat er in z’n 
koppie omgaat. Ibu Rumissing heeft 
haar hand op zijn bovenrug. Ze knikt 
naar me en fluistert dat hij rustiger 
werd toen ik weg ging.  

Als het tijd is om te gaan geeft ze hem een hand en 
ook Ibu Sarungallo geeft een hand. Dan loop ik naar 
hem toe en ik zie de schrik in z’n ogen. Maar ik ga 
langs hem heen en geef zijn moeder die achter hem zit 
een hand. Hij lijkt opgelucht. Dan steek ik m’n hand op 
voor een “high five”. Hij kijkt me aan, wacht even en 
met een glimlach beantwoord hij m’n opgestoken hand.  
“High five”. Ik ben ontroerd. 

Bij de weg kijk ik nog even naar de 3 naakte, gerookte of gestoomde vleermuizen; 
nee laat maar zitten, ik ben beter met kip. 
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woensdag 07 september  
5e en laatste dag in Toraja ! 

Het is een grappig hotel, Poppies en sinds ik aankwam is het alleen maar drukker 
geworden en daarmee ook erg gezellig. Er worden veel verhalen gedeeld en 
verschillende mensen doen trackings. Daar zit ook een vrij jong Brabants/LImburgs 
stel bij dat op huwelijksreis is (goh, dat bestaat nog). We eten regelmatig samen, ook 
buiten Poppies en een (half) Surinaamse man uit Nijmegen, Franklin, schuift vaak 
aan. Nadeel van die gezelligheid is dat ik weinig toekom aan de verslagen, vandaar 
de achterstand. 

Om 9 uur staat de chauffeur van de RBM klaar en zit 
ik in m’n eentje op de achterbank en wacht af wat er 
gaat gebeuren vandaag. 

We halen eerst Ibu Sarungallo op en later in Makele 
Ibu Rumissing. Later schuift er nog en dame bij maar 
die durft niets te zeggen en als ik haar naam vraag 
klinkt het als Hersaling. Ibu Hersaling. Zal vast anders 
zijn. 

We stoppen bij Gina, een meisje waar we vorig jaar ook 
kwamen. Ze is inmiddels 8. Er is veel bewegingsonrust bij 
haar, meer dan ik me kan herinneren van vorig jaar. 
Samen met Ibu Rumissing gaan we op zoek naar 
manieren om haar bewegingsonrust te verminderen. Dat 
lukt ook bij haar heel goed via schouders en heupflexie. 
De andere Ibu’s oefenen mee en tot slot proberen we het 

zitten uit. Als ik om “a cushion” vraag kijkt Ibu Rumissing me vaag aan en denkt dat 
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ik “kissing” zeg. Daarna schiet iedereen 
in de lach natuurlijk. Op een kussen 
oefenen we met opgericht zitten en dat 
is nog ene klus maar goed om te 
proberen. Ik vind haar beter zitten dan 
vorig jaar. Als we weggaan vraag ik Ibu 
om tegen haar moeder te zeggen dat 
Gina er heel goed en gezond uitziet!  

Amil is 6 en heeft moeite met staan en lopen. Ze laat 
zich dan plotseling vallen op haar billen en schuift zo 
verder. Gewend om voorover te zitten en over haar billen 
te schuiven. Lijkt bijna een spelletje, net als het knijpen 
wat ze aldoor probeert te doen.Als ik met haar ga zitten 
op een bankje kan ze met enige moeite rechtop. Op 
handen en knieën krijg ik haar niet, maar leg de Ibu’s uit 
wat ik graag zou willen: meer optrekken en rompbalans 
trainen. Het lijkt me zeker in het licht van zelfstandigheid 
dat ze een rollator  zou kunnen gebruiken om te lopen. 
Op de SLB staan er nog 2 van ons werkeloos dus dat 
zou een oplossing kunnen zijn. Haar ouders zijn 
hulpvaardig maar misschien ook iets té en zeker de 
vader heeft een wat harde aanpak als hij wil dat ze gaat 
lopen. Overigens zijn ze beiden wel heel erg begaan met 

haar en dat staat bovenaan. Veel is onwetendheid en onkunde. Ze zou ook 
zelfstandig kunnen eten maar weigert dat. Ook een leuke uitdaging om haar dat te 
leren.  
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We lunchen dit keer bij Ibu Rumissing thuis en dat is 
vlak achter een echt Toraja-toeristen-plekje waar ook 
de zogenoemde “Baby-graves" zijn. Kinderlijkjes 
werden in een boom begraven (zowel Christen als 
Moslim overigens) en die boom (of een van die bomen) 
staat in het bamboe-bos achter haar huis. 

Zo’n bamboe bos is toch wel indrukwekkend en de 
stammen zijn gigantisch dik en sterk. Er worden onder 
meer steigers voor de bouw mee gemaakt of stempels 
om hele verdiepingen te steunen zag ik in Rantepao. 

Ibu Rumissing’s huis is prachtig, Indonesisch modern en groot. In de aanbouw is een 
hele keuken met bijkeuken gemaakt. Veel ruimte dus maar toch ook met de 
inmiddels vertrouwde eenvoud. 

Het is een hele maaltijd waarbij kip veel bot is en vis veel graat. Knap hoe ze dit hier 
zo makkelijk met hun handen wegeten. Varkensvlees gegaard in bamboe op het 
vuur. Allemaal heel traditioneel en niet te vergelijken met de Indische keuken zoals ik 
die ken. Laat ik zeggen: ik moet een beetje wennen aan de smaak. 
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Wat loom van de uitgebreide maaltijd doen we nog een 
laatste huisbezoek. De drie zusters waar ik vorig jaar ook 
al kwam. Toen voor de jongste die zoveel pijn had maar 
niet te benaderen was. Alles deed haar extreem veel pijn. 
Nu is ze rustiger. De drie gehandicapte zusters wonen 
heel primitief en zelfs zonder kamar mandi (wc/
wasplaats). Er staan in de keuken (als je dat al zo mag 
noemen want het is één ruimte met fornuis, wasplaats en 
slaapplek achter een dun gordijn) een paar bakken om 
jezelf te wassen. Waar ze in plassen en poepen kan ik 
niet bedenken maar dat zal ook wel een van die bakken 
zijn. De Ibu’s praten over het aanleggen van en wc.  

Pak Tandu had mij gevraagd of ik wil kijken of de jongste niet iets van 
bezigheidstherapie o.i.d. kan gaan doen bij de RBM. Van de drie doet zij helemaal 
niets. Haar zusters koken en wassen de kleren. Ik heb geen idee hoe ik dat moet 
aanpakken en laat het maar. Ibu Sarungallo vraagt om te mogen bidden en ergens in 
het verhaal wordt mijn naam genoemd. Verder ontgaat me de de hele inhoud. 

Op de terugweg scoort Ibu Sarungallo bij de 
plaatselijke kippenboer nog een tweetal kippen, die 
in een plastic zak meegaan in de achterbak. 

Ik neem afscheid van Ibu Rumissing. Dat gaat voor 
mijn gevoel heel oppervlakkig, “dag en dank je wel”. 
Klaar. Ok. Ook als we in in de buurt van Rantepao 

Ibu Sarungallo afzetten bij haar huis is het afscheid kort.  

Ik word keurig bij Poppies afgezet en ga me voorbereiden op de terugreis. Heb ruim 
de tijd om m’n spullen te pakken, te douchen en wat te kletsen en te schrijven. Ik 
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besluit niet te gaan eten, de lunch was zwaar genoeg, om zo geen last te hebben 
van m’n darmen in de nachtbus. Pak Tandu wil me nog graag even spreken en dat 
wordt een heuse bespreking van wat ik gezien heb, wat we kunnen doen en hoe de 
toekomst er uit gaat zien. Ik beloof dat ik volgend jaar terug kom en dan een week 
wil blijven om o.m. ook wat van de omgeving te zien. Hij belooft me mee de bergen 
in te zullen nemen waar vrienden van hem wonen. Dat is een aardig en een leuk 
vooruitzicht. Ik dacht meer aan een tracking maar dat komt wel goed. Hij belooft dat 
de RBM een stoel voor Cindy gaat regelen en vraagt of we de kosten voor de wc van 
de drie zusters kunnen delen. Hij weet wel een mannetje die het kan maken. Ik kan 
hier geen ja op zeggen en leg hem uit dat we wel heel veel ander steun kunnen 
geven. 

OM even na 8 uur vertrekt hij weer en doe ik de laatste klusjes voor m’n reis. Ik heb 
nog steeds m’n kamer dus kan nog douchen en (voor de zekerheid) nog maar een 
keer naar de wc. Alles afrekenen wat met credit card niet lukt. Omgerekend heb ik 
daar voor 20 euro per dag gebivakkeerd, inclusief eten en drinken. Vier nachten en 5 
dagen. Dat is netjes he! 

De bus staat om 21.00 uur voor aan de straat en ik neem afscheid van de mensen 
van het hotel. Super aardig zijn ze. 

In de bus moet ik een jongen laten opschuiven omdat hij op mijn plaats zit en ik wil 
graag op m’n eigen plaats bij het raam. Dat leunt lekker en bovendien zit ik iets meer 
beschermd. Volgens Stephanie wordt er steeds meer gestolen in de nachtbussen. Ik 
kijk naar m’n jonge reisgezel en schat hem niet in als een dief, maar evengoed zijn 
m’n spulletjes goed weggestopt. 
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donderdag 08 september  
weer terug in Benteng Somba Opu 

Het is even na 6 uur als de bus bij het vliegveld stopt. Ik denk dat iedereen er uit 
moet maar dat is niet zo. De bus stopt telkens opnieuw en laat mensen uit,. Ik heb 
geen idee waar we uiteindelijk uitkomen maar zie wel. Dan ineens is het einde rit, 
ergens langs de weg in het donker. Heb m’n GPS aan (leve m’n oude iPhone 4 met 
lokale simkaart!) en zie dat ik vrij dicht bij de doorgaande grote weg nar het zuiden 
van de stad ben. Achter de bus staat een taxichauffeur die me keurig naar Benteng 
Somba Opu brengt. Nu kan ik wel zeggen dat hij naar rechts moet over de brug 
(kanan) en ik loop tegen half 7 naar “mijn” huisje. Moe want veel heb ik niet kunnen 
slapen. Gelukkig maakten we onderweg een stop bij een tankstation en kon ik 
plassen. Spannend want ik weet dan niet of het tanken net zo lang duurt als mijn 
plassen… het ging goed. 

lekker gevoel om hier weer op m’n eigen plekje te zijn. De honden komen me 
kwispelend tegemoet en dat is leuk. De beloofde koffie van Kerstin blijft nog even uit, 
maar ik heb de tijd om alles uit te pakken, te douchen en om te kleden. Ha lekker. 
Jammer dat mijn koffie op is.  

Ik ga nog maar even niet slapen en rij eerst 
naar de SLB om te kijken wat daar gebeurt 
en dat is weinig. Ik laat Nur foto’s zien van 
de kinderen waar ik iets mee wil gaan doen 
(schoenen voor Yunus, rollator voor Amil, en 
protheses voor Anti). Dan vertrek ik naar het 
RC ga om de prothese van Anti te 
bespreken, het meisje met halve 
onderbenen en alleen een rechter arm (per 
vergissing staat ze 
als Cindy in m’n 

verslag van dinsdag). Anti dus. Het hele werkplaats team met 
Ibu Murni (nog even op de foto met mijn zonnebril op) om de 
tafel en ze waren het er meteen  over eens dat het eerst 
opereren moest zijn. Dan konden ze wel twee prothese 
maken. Ja dat geloof ik ook maar dat wil ik niet. Ik teken en 
leg uit dat de stompen lang genoeg zijn voor stabiliteit en dat 
er dan een verwijding moet komen voor de uitstekende 
botjes…of een venstertje. Ibu Murni is al op mijn lijn, nu de 

Pagina  van 61 96



Reisverslag  21-8  t/m 19-09 2016 Stichting Somoi Makassar 

mannen nog. Uiteindelijk stel ik voor om het te proberen. Wij betalen beide 
protheses en als het toch niet blijkt te werken kan er alsnog een operatie komen. De 
protheses kunnen we dan weer aanpassen toch? 

De mannen denken na, mompelen wat, kopiëren de foto’s van mijn scherm en gaan 
akkoord. Yes!!! Hebbes. 

Moe maar tevreden kachel ik door kronkelwegen terug en lunch bij “de Hema (wat 
eigenlijk de Galleo heet geloof ik) en stop bij Maret en Donny voor internet en effe 
rust. 

Moet nog even door want Nur heeft een afspraak gemaakt met dr Jufri in zijn privé-
kliniek. Hij neemt David mee en ik moet op eigen gelegenheid gaan zegt hij als ik 
voorstel om naar zijn huis te komen. Om ongeveer 19.30 uur krijg ik bericht dat Dr 
Jufri in zijn kliniek is en dat ik moet komen. Ik sms Mastur en Sapri dat ze ook 
moeten komen. Ik sta net te onderhandelen bij de telefoonwinkel hier in het dorp 
omdat m’n kaart van 10GB al voor de tweede keer binnen een week op is gegaan 
terwijl ik alleen maar mail. Moet er een maand mee kunnen doen! Niemand snapt 
het maar ik koop maar weer een nieuwe kaart en rij door naar de kliniek. 

Iedereen is paraat: Nur, Mastur, David, 
Sapri en ik en nu maar wachten. Er zijn er 
4 vóór ons maar de wetenschap dat hij er 
is maakt alles goed. We wachten. 

Als we aan de beurt zijn overladen we zijn 
kamer met onze groep maar het maakt 
hem weinig uit. Dr Jufri beoordeelt de 
zwelling in het been van Mastur en zegt: 
neuronoom. Serie pijnstillers en als dat 
niet helpt injectie met cortison.  

David, ook helder: amputeren boven die knie, triple arthrodese (vastzetten) van de 
linker voet en de vingers van z’n rechter 
hand snijden we meteen ook los.  

Volgende: Ah Sapri, kunnen we de voet 
wel van corrigeren en klaar. “Yes eh, but 
the knee does not function at all…” “Oh 
ok, than we do amputation above the 
knee.” Als ik vraag of de fantoom pijnen 
erger kunnen zijn omdat hij nu al continu 
last heeft zegt hij stellig nee. “Goed op de 
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stomp kloppen na 6 weken (?) en alles komt goed”. 

Nou dat was het dan en operaties kunnen volgende week plaats vinden maar niet op 
één dag. Wanneer dan? Dat hoort u nog van ons. Als we buiten de kamer staan 
bedenk ik dat we niet betaald hebben en ga terug. Nee hoor, is gratis. :-) 

De medicijnen van Mastur natuurlijk niet (ongeveer 18 euro en dat is nogal wat voor 
hier!) maar dat liever dan een injectie laat hij weten. Ik denk: wat heb je aan 
symptoombestrijding bij een neuronoom? 

Drie tevreden cliënten zal ik maar zeggen. David en Sapri gaan er voor en nu maar 
afwachten wanneer dr Jufri zich meldt. Dit keer lijkt Nur wel even te wachten op de 
parkeerplaats en rijden we een stuk samen op tot ik m’n eigen route naar huis volg. 
Niet vroeg maar wel tevreden lig ik daarna heerlijk in m’n klamboe-bunkertje. 
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vrijdag 09 september  
en nu verder 

Gisteren heb ik beloofd dat ik David vandaag mee zou nemen naar het RC om 
kennis te maken. Kan hij vast een beetje wennen aan de mensen daar. Ik heb om 9 
uur afgesproken en hij staat keurig klaar. Ik haal eerst nog even de sportkleren voor 
Achmad op (David had ze gisteren al gekregen en loopt er nu trots in rond). We 
gaan op pad naar het RC en zo langzamerhand is die route ook al vanzelfsprekend. 
Ontzettend drukke weg waar je je op een scooter toch wel heel kwetsbaar voelt. 

We worden hartelijk ontvangen op de werkplaats en de mannen daar, speciaal Pak 
Chalid, willen dat ik Indonesisch spreek. Bij alles wat ik wil zeggen helpen ze me en 

moet ik hun woorden nazeggen. Erg leuk en leerzaam. Er wordt hartelijk gelachen 
om alle fouten en vergissingen. 

Tot m’n schrik gaan ze meteen van alles aan David meten en ook een gipsafdruk 
maken van z’n stomp. Ik probeer nog een keer uit te leggen dat ie eerst 
geamputeerd gaat worden maar ze storen zich nergens aan. Ik word een beetje 
onrustig want al dit werk is voor niets. Een van hen zet nogal wat kracht op het 
strekken van de stomp. David verbijt zich. Maar de man zegt: oprekken en oefenen. 
Zij denken stelling dat ze een prothese kunnen maken met de huidige stomp en 
kniefunctie, Wauw, nou als dat echt gaat lukken, waarom dan ook niet! Uitproberen 
is altijd beter dan een amputatie. 

We zijn best een tijdje bezig en ook Mastur komt even buurten. We lopen daarna het 
terrein nog even op en, dat vind ik wel weer lastig, David vraagt om geld om iets te 
eten en te drinken. Is niet veel maar nee zeggen is ook zo wat.   
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Op het terrein word ik omringd door andere 
bewoners van het centrum en natuurlijk moeten 
er foto’s gemaakt worden. Veelal met veel 
gegiechel van de meisjes. Ze vinden het (mij) 
allemaal reuze interessant en tot slot willen ze 
graag mijn neus hebben. 

Ik breng David terug naar huis en bedenk dat ik de rest van de dag maar niks meer 
hoeft. Ik heb Nur beloofd om er morgen weer te zullen zijn en dan hebben we tijd 
voor overleg samen. 

De avonden worden wat monotoon: ik schrijf, drink een biertje, haal eten bij een van 
de kleine warongs en ga op tijd m’n bedje in. Lees nog wat Adriaan van Dis (Indische 
boeken) en slaap tot Allah aangeroepen wordt om 4.30 uur in de morgen vergezeld 
van veel geblaf van honden. Die vinden het blijkbaar ook niks. Daarna slaap ik nog 
even door. 
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zaterdag 10 september  
maar hoe nu verder? 

 

Na m’n nasi kuning (dat is echt super 
lekker als ontbijt) ga ik naar de SLB en 
zoek Achmad op om hem de sportkleren te 
geven. Hij kan dan zo super lief lachen, dat 
is echt geweldig. We stoppen het samen in 
z’n rugtasje zodat hij het mee kan nemen 
naar huis. Moet nog wat spulletjes voor 
hem kopen, onder andere nog voor 2 
maanden luiers, dan is hij een half jaar 
onder de pannen. Moet nog beslissen of ik 
mee moet gaan in de wens van z’n moeder 
dat het persé luierbroekjes moeten zijn ipv 
luiers. Vind ze makkelijker. Ja maar maakt 
dat uit? (vaders, moeders help me: maakt 
het uit als hij het zelf toch niet aan kan 
trekken? is het herbruikbaar misschien?) 
Broekjes zijn namelijk de helft duurder. 
Vandaar. We letten hier wel op de kleintjes 
natuurlijk. 

Overleg met Pak Nur. Ik vind het een aardige man, en weet ook dat hij al veel voor 
onze Stichting heeft gedaan, jarenlang met Anette samen. Dat hij betrouwbaar is en 
voor ons klaar staat. Maar hoe hij met mij omgaat verdraag ik niet meer. Ik kan me 
best iets voorstellen bij het gemis van Anette hier, zijn trouwe maatje, die vloeiend 
Indonesisch spreekt en alle ins- en outs kent van hier. Ja dat is natuurlijk wennen 
met mij. Maar ja, dit is wat er nu is, en het gaat tenslotte om de kinderen! 

Als we gaan overleggen is hij voortdurend met de printer in de weer. Ik kijk op een 
gegeven moment maar mee (anders raak ik alleen maar nog meer geïrriteerd) en hij 
vertelt dat hij een flyer heeft gemaakt voor een bijeenkomst in Bandung (Java). De 
printer stagneert telkens en ik denk dat het komt door de vele gekleurde foto’s en 
achtergrondplaatjes en zo meer. Het is te veel voor de printer en er moeten er 
honderd komen…dubbelzijdig… Ik zeg er niets van maar zou een copy-shop niet 
handiger zijn? Nur loopt regelmatig weg, zegt mij even te wachten en komt dan weer 
even zitten en loopt dan weer weg. Na een tijdje opnieuw wachten en nog eens 
wachten vraag ik of we verder kunnen overleggen. Dat lukt gelukkig. We komen uit 
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op: Yunus heeft meer aan fysiotherapie dan (alleen) orthopedische schoenen en dat 
vind ik ook. Nur gaat een bevriende fysiotherapeut benaderen in Toraja. Dat is mooi 
en spannend tegelijkertijd want volgens Pak Tandu zit er daar niemand. Wie weet 
toch wel? Ik sms aan Yunus wat er gaat gebeuren en ik laat Nur de Indonesische 
tekst die ik geschreven heb op mijn telefoon lezen. “Ik denk dat Yunus het wel 
begrijpt” zegt hij met een glimlach. 

De beide jongens en de operaties: Nur weet niet goed hoe de nabehandeling van 
David moet. Ik vraag of het RC wat kan betekenen maar dan moet hij dagelijks op en 
neer en dat is een probleem. Ik denk: mogelijkheden genoeg op de SLB zelf waar hi 
iedere ochtend is en zelfs woont, maar op een of andere manier houdt Nur het af. 
Voor beide jongens geldt dat de ouders toestemming moeten geven en Nur denkt 
dat de operaties pas in oktober zullen plaatsvinden. Een domper want ik was heel 
blij met het voorstel van dr Jufri om deze komende week nog te opereren. Dan ben 
ik nog in de buurt, kan ik nog overleggen over het uitstellen van de amputatie van 
het rechter been van David en kan ik de betaling regelen en zo meer. Had het net als 
vorig jaar met Mastur, graag bijgewoond. 

Ik laat hem video’s van gisteren zien op het RC waar ze voor David bezig zijn om 
een onderbeenprothese aan te meten. Nur kijkt bedenkelijk maar ziet ook wel een 
kans. Hij twijfelt of de knie voldoende strekken kan. En ik denk: oefenen met die 
knie! Er zit rekpijn in de knieholte bij het doorzetten van het strekken (zoals ze dat op 
het RC nogal hardhandig deden) en dat betekent dat het gewricht (nog) niet 
blokkeert in de eindstand, zou ik zo zeggen. Dan kan er nog bewegelijkheid 
gewonnen worden. Kans! 

De gele rollator die ik naar Makele wil hebben voor Amil lijkt nog een lastige. Het 
ding is spoorloos en Nur zegt dat het goed is en als ik zeg dat ik hem dan dinsdag 
meeneem naar het RC (dan kan ie met Asnitha mee naar Toraja) knikt hij van ja 
maar ik denk dat het nee wordt. Ik zal het dinsdagochtend wel zien. Als het dan niet 
lukt probeer ik het later in de week of ik geef het mee aan de bus (lijkt me wel een 
hele toer). 

Ik word een beetje moedeloos van de traagheid. Kreeg een mailtje met de tekst 
“(s)troperigheid” ja dat is wel een ding hier (om Paulien Cornelissen na te praten). Ik 
weet niet goed meer hoe ik hier de barrières moet doorbreken of omzeilen. Soms 
lijkt het alsof ik heel veel doe, zo voelt het wel, maar dat er niets uitrolt. Niets is dan 
niet meer dan protheses die aangepast worden, spulletjes die ik voor Achmad en 
voor David koop. 

De rest van de dag heb ik niets bedacht. Ik ga lunchen bij Maret en Donny en daar 
lekker lang op internet zitten met m’n Mac. 
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Inmiddels heb ik ontdekt waarom m’n telefoonkaart voor het internetten met de 
Dongle zo snel leeg is. Binnen een week 10 GB er doorheen en dat zou minstens 
voor een maand moeten zijn. Ook de tweede kaart is zo snel op dat ik terug ga naar 
het winkeltje. Die snappen het ook niet en ik koop een kaart van 16 GB. Wat er mis 
gaat, blijkt nu, is dat m’n Mac continu met de iCloud in contact staat en vrolijk foto’s 
upload en bestanden, waarin ik de verslagen maak, download. Gezien het forse 
aantal foto’s en video’s die ik maak is het niet raar dat die 10GB snel op is. Maar als 
ik de Cloud uitzet waarschuwt hij dat ik dan al die bestanden kwijt ben… grrrrr. 
Klusje voor morgen. 
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zondag 11 september  
dipper de dip 

 

Ik mailde m’n trouwe lezers al dat deze zondag bepaald niet 
als een feestdag voelt. Ik voel me klem zitten in een cultuur 
van traagheid, afwachten, onduidelijkheden. Alles lijkt te 
mislukken. Operaties die uitgesteld worden, hulp die ik in 
Toraja niet kan bieden (fysiotherapie, rollator, protheses Anti). 
Ik maak een optelsom van resultaten en kom niet verder dan 2 
protheses laten aanpassen en kleren en spullen kopen voor 
Achmad en David, oh ja en een telefoonkaart voor Nur om te 
kunnen overleggen. Als ik straks het laatste pak luiers voor 
Achmad heb gekocht, een nieuw rugzakje heb uitgezocht en 
z’n vervoer naar school betaal voor het komende jaar is het 
zo’n beetje klaar. 

Dat voelt niet goed. Het is zondag én een lang weekend omdat het morgen een 
nationale Islamitische feestdag is. Dan is alles dicht op werkgebied. Valt voor mij 
natuurlijk niet mee om niets te doen en hier is niets doen ook helemaal niets te doen 
hebben. Waar zal ik heen? 

Ik snap ook wel dat het een proces is van een en ander in beweging zetten en lange 
termijn denken, maar de tegenhanger is dat ik “maar” een maand heb om 
daadwerkelijk hier aan de slag te gaan. Ik weet ook dat we in het bestuur zullen 
kijken naar wat onze koers gaat worden nu er op de SLB in feite geen fysiotherapie 
meer is en Nur meer beleidsmedewerker is geworden. Wat gaan de nieuwe 
contacten in Makassar en Toraja ons brengen? Daar zullen we het natuurlijk over 
gaan hebben, maar nu hier in m’n eentje is het effe tobben. Het is ontzettend fijn om 
dan ondersteunende mailtjes te krijgen om de keerzijde van de tegenslagen te 
blijven zien. Super is dat 

 speciale rijst op houtvuur gekookt 
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Eg grappig om deze mail te krijgen vanochtend: 

Zoals verwacht 
loopt alles anders. 

 

Ik ga aan de slag met het iCloud probleem en dat valt niet mee. Om te beginnen m’n 
dagboekbestanden veilig gesteld op een USB-stick (altijd handig om die bij je te 
hebben) en dat was ook nodig want zonder Cloud zijn ze weg. Grotendeels ook weer 
terug te toveren maar een hard-copy is wel zo fijn. Uiteindelijk is het gelukt om die 
veelvraat uit te zetten. Blij dat ik nu weet wat er mis ging. Je moet het maar 
bedenken. Bij ons waar zo’n beetje overal internet is merk je dat allang niet meer. 
Dat je bestanden ergens in een Cloud zitten (kijk omhoog en wijs het aan!) … dat 
besef ik tenminste niet echt. Handig dat je daardoor bestanden zo op al je “devices” 
kunt opvragen en bewerken. Ja dat is zo… ergens in een Cloud, maar hier dus even 
niet zomaar. 

Ik ga pas laat op pad en lunch iets eenvoudigs in de stad. Als ik terug rijdt is het 
tegen 5-en en zie ik dat de warongs vandaag niet open zijn. Nou ja, een keertje niet 
echt eten (heb nog crackers en bananen) is ook goed. 

Dat het morgen een islamistische feestdag is is al vroeg te merken. Tussen 5 en 6 
begint het geschal uit de Moskeeën en ditmaal is er getrommel en gezang bij. Het 
zal tot 22 uur duren en het is echt heel veel herrie, meer dan anders. 

Rond negen uur krijg ik een mail van Pak Tandu dat Anti naar Makassar komt 
aanstaande woensdag, uiteraard met iemand erbij en meteen krijg ik de begroting 
gepresenteerd. Maar ik ben super blij dat ze die stap gaat maken en vooral al deze 
week. Dan kan ik meekijken en meedenken. Geen idee hoe snel ze daarmee zijn 
maar dat ga ik dinsdag vragen als ik er ben. Yes!!! dat is even een opsteker. Ibu 
Rumissing sms-t dat ze al twee dagen in gesprek zijn daarover, ook hoe het allemaal 
(financieel moet) en heeft het overigens over donderdagochtend op het RC. Pak 
Tandu begroot 1 miljoen euro (70 euro) voor de retour-reis voor twee personen (op 
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onze kosten), maar ik weet dat het minder is (50- 60 euro). Ik weet ook niet hoe het 
werkt met het gastenverblijf op het RC. Dat moet ik ook uitzoeken.  

Er meldde zich al eerder iemand spontaan aan als donateur voor de schoenen van 
Yunus, maar nu die schoenen niet doorgaan, gaat ze de reis van Anti sponseren. 
Super vind dat, echt super! 

Als de herrie buiten voorbij is ga ik voor nu weer even tevreden slapen. 

 

groeten uit Utrecht… ook leuk! 
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maandag 12 september  
nog een dagje vrij 

 

  

Parallel aan de weg langs de Boulevard loopt de 
Jalan Sombaopu. Een van de drukke winkelstraten in 
het centrum van Makassar. Laat mijn volle neef Marco 
daar geboren zijn! Hoorde ik vanmorgen, dus 

vandaag op pad om het te fotograferen maar ook te filmen met m’n Garmin Virb 
actiecamera. Zo grappig. Deze week ga ik het huis nog even zoeken, nr 251 A. 
Omdat ik daarna weer eens leuk verdwaalde heb ik de straat twee keer kunnen 
filmen. 

Leuk hoor zo’n groot Islamitisch feest: om 4.30 uur begonnen de gebeden weer en 
nu tot 8 uur ’s ochtends. Daar viel niet tegen op te slapen en heb ik ook maar niet 
gedaan. Al met schemer op en nu (18.40 uur) al behoorlijk moe… o jee.. moet het 
toch tot een uurtje of 9 redden om wakker te blijven, wil ik de nacht enigszins goed 
doorkomen. 

Alle warungs zijn gesloten op deze feestdag en dus geen ontbijt. Wel een heerlijk vis 
heel pedis ,met rijst en sayur gegeten als ontbijt/lunch. Van alles gefilmd onder het 
rijden (vooral de verdwaal rondjes) en na wat boodschapjes het adres opgezocht 
van het 2e weeshuis waar Peter en Catherina zich nu voor inspannen. Ze wisten 
daar niet zo goed wat ze met m’n bezoek aan moesten, maar Ryan, een jongen van 
19 leidde me rond langs kippen, eenden, honden en nog meer kippen en een groene 
poel water waar ook nog echte eetbare vis in zwom. Ok. Kreeg koffie en we kletsten 
een beetje over alles en niets. Toen ben ik weer gegaan. Heb maar een kaartje 
achtergelaten zodat ze me kunnen achterhalen als ze het niet heelmaal snappen (of 
vertrouwen). 
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Bijna alle winkel zijn dicht en ook de warongs hier in de buurt. Voor eten moet ik ver 
weg en daar is het ongetwijfeld ook hele druk nu. Doe wel bananen en crackers en 
als ik morgenvroeg wakker ben en het is licht ga ik nasi kundig halen :-) 
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dinsdag 13 september  
weer aan de slag! 

Gesterkt door het thuisfront en m’n bestuur, met name Anette die al mijn zoek, vraag 
en klaagmailtjes heeft doorgewerkt en beantwoord, ga ik vandaag weer aan de slag. 
De dag begint wel heel vroeg omdat de honden voor m’n raam zo te keer gaan dat ik 
niet meer kan slapen. Nou ja lag er ook al om 9 uur in gisteravond. Toen vanmorgen 
de Moskee al om 4 uur begon werd het veel “van Dis” lezen (Indische Duinen) en 
uiteindelijk toch nog een beetje slapen tot 6.30 uur. De honden zijn vooral zo 
opgewonden door het slachtfeest waardoor er overal en nergens vlees ligt of de geur 
ervan in d lucht hangt  

Ik rij vroeg de brug over om nasi kuning te scoren, maar alles is leeg. Het feest van 
gisteren maakt blijkbaar dat vandaag niet alles vroeg opgang komt. Ai, dat is een 
tegenvaller! Nog meer bananen dan maar. 

Vandaag naar het RC om Asnitha haar 
prothese te laten herstellen en daarvóór 
nog langs de SLB om de gele rollator te 
scoren. Er blijkt geen les op school, maar 
een bijenkomst-dag voor de leraren elders 
(iedereen ziet er erg netjes uit, in kostuum 
enzo). Nog net op tijd kan ik Nur strikken 
om de rollator uit een lokaal te vissen. 
Kerstin is mee en babbelt vrolijk met hem. 
Dat werkt denk ik ook positief. Kerstin gaat 
mee naar het RC om kennis te maken met 

de mannen van de werkplaats. Op de eerste plaats voor haar beach-wheelchair 
project, maar ook om een rolstoel-achtig-ding te bedenken voor hun verlamde hond 

Billy.  
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Ik bind de rollator op m’n scooter en we 
kunnen gaan. Het is 9.30 uur als we 
aankomen en pas om 10 uur arriveert 
Asnitha met haar tante. Er is daardoor 
alle tijd om te kletsen dingen uit te zoeken 
en te vragen. 

Het probleem van de prothese van Asnitha is behoorlijk complex. De voet is soort 
van geknikt en de randen van de prothese doen pijn. Daarnaast heeft ze sinds drie 
dagen een heftige pijnplek rechts aan de buitenkant van de stomp. De lichtste druk 
is al pijnlijk. Er wordt heel wat gesleuteld en er gaan twee kousen om de stomp. Mijn 
indruk is dat de prothese (nu) te lang is. Rechter bekkenhelft staat veel te hoog. 

Maar zij, de mannen van de werkplaats, vinden dat dat 
komt omdat ze heel lang met een kruk rechts heeft 
gelopen en dus scheef is gegroeid. Ik ben het er niet 
mee eens maar krijg dat maar eens veranderd. Na veel 
sleutelen is de stomp pijnvrij bij belasten. Dat is mooi, 
maar ze loopt met een zwaai naar buiten en belast maar 
kort het prothese-been, dat dan ook nog naar buiten 
uitzakt bij de knie. Ze stellen de voet bij en het gaat 
beter. Ik ben nog niet tevreden en ga loopinstructies 
proberen te geven.  

Ze houdt de pas rechts te kort en 
durft niet door te strekken in de 
heup. We oefenen een tijd en dan 
gaat het beter en komt ze rechtop. 
Yes! Is natuurlijk eeuwig zonde dat 

er geen oefentherapeut/fysiotherapeut in Toraja is die dit goed 
begeleiden kan. Pak Tandu zei het ook al, maar Kirstin zegt dat 
het echt moet kunnen om daar iemand te vinden dan wel naar 
toe te krijgen. Lijkt me een hele mooie en goede uitdaging voor 

de nabije toekomst!  Werk voor 
het netwerk! 

Zo schattig: ze loopt zo netjes als ze kan na afloop 
de werkplaats uit en als ze buiten is snelt haar tante 
naar binnen om de plastic zak mee te nemen waar 
de prothese op de heenweg in zat. Ze doet ‘m af en 
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ik moet hartelijk lachten. Groot gelijk hoor, nu even 
rust en zonder dat lastige ding! We houden contact 
over hoe het verder gaat. 

Morgen is de prothese van David klaar en dat is de 
volgende grote uitdading. Gaat het lukken om hem 
met de nu nog beperkte knie-strekking goed op die 
prothese te krijgen en dan: wie gaat hem dan 

trainen? Ik in ieder geval dagelijks (of twee keer per dag) tot zondagmiddag! nou 
maar hopen dat die studenten van Nur deze week écht komen en daar ook iets mee 
kunnen en willen gaan doen! 

Hetzelfde probleem is er straks met Anti die met dubbele onderbeenprotheses moet 
gaan leren lopen en dat valt echt niet mee! Belangrijk is dat ze de moed niet verliest 
als ze moet trainen en hopelijk kan ik Ibu Rumissing nog wat extra tips meegeven. 
Het oefenen hier op video zetten en meegeven op een stick.  Is wel een idee! 
Misschien moet zij eerst met die rollator lopen en dan met krukken… effe uitzoeken! 

Morgen meer. De warungs (eethuisjes) zijn nog steeds niet open. Heftig feest dus. 
Maar na ontbijt ook geen avondeten en geen zin om de drukke stad in te rijden, daar 
te eten en weer terug te moeten. Kirsten vertelt dat er een kleine kiosk is een paar 
huizen verderop. Ik koop er eieren en mihoen-soep (niet letten op de inhoud) en zo 
eet ik geen banaan en crackers maar soepje met ei! Adoe ja, zout!!!! Maar best 
lekker als je niks anders hebt. 

Morgen weer flink pinnen want ik heb deze week in totaal 24 miljoen nodig voor de 4 
prothesen en nog wat meer uitgaven. Ik kan max 7 miljoen per dag pinnen (500 
euro), dus moet het over drie dagen verspreiden of over twee banken… kan ook. In 
ieder geval: veel pinnen!!! En dan is 1 miljoen 20 briefjes van 100.000… 24 x 20..ik 
loop straks met zo’n koffertje als op prinsjesdag haha! 
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woensdag 14 september  
David loopt! 

Hoewel ik niet wist of ik David zou vinden op school ben ik er maar gewoon heen 
gegaan. Vandaag is z’n prothese pas-klaar. Pak Nur zou ook meegaan. Op school is 
het nog steeds erg stil, lijkt toch een soort vakantieweek na de feestdag maandag. 
David zit in een lokaal waar ze een dansvoorstelling repeteren en gaat mee achter 
op de scooter bij mij. Nur zie ik niet meer maar bij z’n huis zie ik dat z’n auto weg is. 
Blijkbaar is hij daarmee weg. 

Hij is dan ook al op het RC als wij 
aankomen. Er wordt  meteen gepast 
en gemeten en gek genoeg heeft 
ook David één scherp pijnlijk plekje 
op z’n stomp, net al Asnitha. Je zou 
denken aan ook een neuronoom 
zoals bij Mastur, maar echt weten 
doe ik dat niet. Misschien een 
onderliggende ulcus? Het is nog 
een hele klus om de prothese aan te 
meten. Pak Nur moet door naar een 
bijeenkomst ergens met Ibu Murni 

en tijd voor overleg over Anti is er dan niet. Dat moet ik dan maar later regelen. 

Ik ben wel ontroerend al ik zie dat David na 14 jaar ineens ook op z’n rechter been 
kan staan, nou ja, een beetje dan want het valt niet mee. De prothese is echt te hoog 
maar zij vinden van niet. Wordt weer gedoe. Zij denken dat het straks na de 
enkeloperatie helemaal gaat kloppen. Nu in ieder geval niet denk ik dan en of z’n 
linker been langer wordt na de operatie is nog maar de vraag. denk eerder het 
omgekeerde. 

David wordt naar de loopbrug gereden in een rolstoel en daar 
kan het oefenen beginnen. Het is natuurlijk echt een hele klus 

voor hem. Dit heeft hij nog nooit 
gedaan. Er is nooit een rechter 
been geweest waar hij zo op kon 
steunen en lopen. Na een paar 
baantjes is hij natuurlijk bekaf, 
maar na een korte pauze gaat hij 
verder.  
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Gelukkig kijken ze dan toch naar het beenlengte verschil en laten hem op twee 
planken lopen van denk ik 2 cm dik onder z’n linker voet en dan loopt hij een stuk 
beter. Conclusie: prothese moet korter en dat doen ze dan ook. Hoera! Scheelt 
enorm, dat was te verwachten en David oefent verder. Ik laat hem met z’n kruk én d 
loopbrug lopen en dat lukt uiteindelijk ook. Opstrekken is nog een aandachtspunt net 
als doorstappen het goede been i.p.v. bijtrekken (Een algemeen euvel bij het lopen 
met een prothese). Dat is even spannend, maar het is een doorzetter en aan het  

eind van twee en een half uur sleutelen en oefenen 
loopt hij al een stukje vrij met alleen een kruk.  

Super mooi moment!  
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Vandaag maken ze de prothese verder af (mooie buitenkant enzo) en dan neem ik 
hem morgen mee naar z’n huis. Kunnen we op de SLB nog verder gaan oefenen. 

Voor Anti is er nog een en ander te regelen want ze moet na morgen 5 dagen 
wachten op haar protheses. Dan moet ze nog gaan oefenen en dat is best een klus. 
Eerst dacht ik dat ze na 5 dagen terug moest komen om dan een paar dagen te 
blijven voor looptraining, maar ze blijft liever meteen (met iemand die haar 
begeleidt). Bellen en sms-en en uiteindelijk is het gelukt. Ze kan in het gastenverblijf 
van het RC overnachten tot de prothese maandag klaar is. Ondertussen ben ik druk 
aan het rekenen hoeveel ik nog moet pinnen (het rekensommetje van gisteren klopte 
niet: 20 x 100.000 is 2 miljoen, dus het is “slechts de helft”, maar toch genoeg voor 
een koffertje). 

Vannacht was het storm en regen en het leek wel een invasie van klopgeesten. Het 
dak rammelde aan alle kanten en dat duurde tot een uur of 3. Dat is lekker ongeveer 
een uur voor de Moskee weer van zich laat horen. I had ergens oordopjes geloof 
ik… Nou ja. Uiteindelijk sliep ik wel weer in. Erger vond ik het dat er nog steeds geen 
nasi kuning te krijgen is in de warongs hier.  
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donderdag 15 september  
Protheses voor Yanti! 

Vandaag komt Yanti (zo heet Anti dus echt) naar het RC met haar zus en blijft tot de 
protheses klaar zijn. Was even gedoe om het te regelen en af te stemmen met Pak 
Tandu, Ibu Rumissing, dew werkplaats van het RC en met Ib Murni. Alles gelukt: 
aanmeten protheses, maken, passen, trainen evenals en reis en verblijf. Kosten en 
vergoeding afgesproken met RC en Pak Tandu. Alles geregeld, echt helemaal 
geregeld. 

Het is even na 8 uur als ik het terrein oprij van het RC. Gisteravond met Kerstin en 
Horst meegegaan naar de “Uno”, een Italiaans restaurant annex bar waar veel 
buitenlanders komen, werkend of studerend in Makassar. Omdat ik al drie keer een 
uitnodiging had afgewezen zeg ik nu maar ja. Ik moet er tenslotte ook een keertje uit, 
niet? Na m’n “ja” had ik al bijna meteen spijt want dan moet er al weer wat: om 19.30 
hebben ze daar afgesproken, maar moeten ook nog even langs twee winkels… ok. 
Gewoon gaan en zien. In de Uno zit het Duitse echtpaar waarmee ze afgesproken 
hebben. Aardige mensen, rustige man, glimlachende vrouw en we kletsen met ons 
vijven in het Engels. Er sluit een studente aan en ik praat een tijdje met haar over 
onze Stichting. Echt geïnteresseerd in m’n verhaal is ze niet, maar ik ben een 
prettige stoplap tot haar vrienden haar verjaardag komen vieren. Prima. Ik zoek weer 
aansluiting bij m’n Duitse gezelschap en kan ze prima volgen in hun eigen taal. Er 
wordt gekletst, eten besteld, gegeten en gedronken (nee helaas, een Italiaan zonder 
wijn) en langzaam aan gaat het gesprek volledig in het Duits en over politiek en 
verdwijnt Horst in een overtuigend betoog, vrijwel uitsluitend een monoloog. Ik raak 
het verhaal kwijt. Even nog vraagt de (altijd) glimlachende vrouw of fik snap 
waarover het gaat en ik antwoord; “Nee, iets met Chinezen? (omdat ik dat toevallig 
meende te horen). Er wordt gelachen en het gesprek gaat gewoon door. IK probeer 
wat Indonesisch te leren van de ondertiteling van de tv die aan staat, bestudeer de 
electriciteitsdraden langs de muren en nadat ik alle muren die in bereik liggen 
afgetuurd heb en ook het plafond in detail bestudeerd heb, vraag ik me af waarom ik 
hier nog zit. Simpel, omdat ik niet weet hoe ik weg moet komen. Dan neem ik een 
besluit en vraag Horst of het goed is als ik morgen “mijn deel” aan hun betaal. Hij  
verwijst me naar Kerstin en het is goed. Ik zeg “dag en bedankt”, pak m’n helm en 
ga. Beleefder heeft het niet, toch? Kersten zegt nog hoe ik moet rijden, maar ik vind 
het wel, vast wel. Ben (pas) om 22.30 uur thuis (zonder verdwalen) en ga nog even 
zitten en schrijven. Heb nog een biertje staan en geniet van de rust. Ben toch meer 
geschikt voor een huis voor mezelf. 

Ben voor de wekker wakker en rij naar m’n “eigen“ nasi kuning tentje vlak bij de SLB 
(nee niet die van Anette want die wil maar niet open gaan!) en besluit ook 2 porties 
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mee te nemen voor de reizigers uit Toraja die om een uur of 6 half 7 aangekomen 
moeten zijn en vast wel iets willen eten. 

Even na 8 uur rij ik het terrein op van het RC en daar zijn de mensen van de 
werkplaats ook al, Ibu Murni en nog een paar mensen, maar geen Yanti en om 8.40 
uur ook nog niet. Ik bericht Ibu Rumissing. Ibu Murni leidt me rond langs onder meer 

de hoe-maak-ik-kleding-opleiding 
(heet dat naai-school? Geen 
idee) en daar worden giechelend selfies gemaakt, 
mag ik natuurlijk ook op diverse foto’s en maak zelf 
een aantal van overwegend poserende meiden. Ik 
wil terug naar de werkplaats om Yanti niet mis te 
lopen als ze aankomt. 

Dan bericht Ibu Rumissing dat ze (de delegatie) “even” naar familie van de vrouw 
van de RBM waren. Oh, dus toch familie in 
Makassar, nee alleen van de vrouw van de RBM. 

Om half 10 komen ze aanzetten, afgezet door wat 
waarschijnlijk die familie is en dat is heel gewoon. Ik 
ver-excuseer me dat ik maar voor twee personen 
ontbijt heb meegenomen, maar dat maakt niet uit, 
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het wordt voorlopig toch niet opgegeten.  

Erg grappig hoe het gaat. Ze zitten nog niet met z’n 
allen in de hal bij de werkplaats of één van de 
werkplaats-mannen gaat al aan Yanti’s benen voelen 
hoe sterk ze zijn, hoe de uitsteeksels voelen etc. Is 
heel gewoon. Zit geen inleiding bij niets. Eenmaal 
binnen begint het meten en ja: hoe lang maak je een 
onderbeen als je er twee moet maken en geen 
voorbeeld hebt? Dezelfde man pakt de prothese van 
David en zet die er onder. Echt te lang! Met wat 
meten komen ze op 37 cm, gemeten van 
kniegewricht tot heupbeen. Ik had al zitten proberen 

en volgens mij moet je hiel net boven je zitbeen-knobbel uitkomen als je je knie 
maximaal buigt.  Met veel gedoe krijg ik het voor elkaar dat Yanti op haar buik op 
een bankje ligt en ik probeer met maximaal gebogen knie te meten: 39 cm. Veel te 
lang roepen de heren, dus kiezen we voor het gemiddelde: 38. Korter maken kan 
altijd nog. 

Als de afgietsels worden gemaakt wordt iedere stap met veel belangstelling gevolgd 
door haar reisgenoten. Ze is er zelf wat verlegen onder maar ondergaat het dapper. 
Dat doen ze wel heel secuur en met veel goede aandacht voor het werk wat ze 
moeten afleveren. Leuk om te zien. Vakmanschap in eenvoud maar zeker 
vakmanschap! Daarna zitten we vooral wat te zitten terwijl de afgietsels worden 
gemaakt. De meiden willen graag naar het gastenverblijf om bij te slapen na de 

nachtelijke reis, maar de man met de sleutel zit in 
de Moskee. Asnitha is er ondertussen bij gekomen 
en blijkt een bekende voor Yanti via de RBM in 
Toraja. Wel leuk, want zij kan haar natuurlijk 
ondersteunen. 

Een andere man komt trots met en stel nieuwe 
krukken voor Yanti en was net als ik vergeten dat je 
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niet veel hebt aan twee krukken als je maar één arm hebt. Kan er weer 200.000 van 
de rekening af straks.  

Ik spreek de Ibu van de RBM aan op de kosten. Eerst schuift ze haar busticket nog 
opzij zodat ik uitga van twee kaartjes, en zegt ze 150.000 voor de taxi betaald te 
hebben. Dan komt haar ticket er wel bij en ik zeg verbaasd dat we op twee mensen 
gerekend hebben, niet drie. Vind dat toch niet netjes van meneer Tandu en wil daar 
wel iets over zeggen later. Ik had dat vorig jaar ook, dat gevoel dat er met liefde geld 
geïnd wordt zeg maar door de RBM. Haar ticket er dus ook bij, maar de taxi blijkt 
eigenlijk 50.000. Oh? Waarschijnlijk stond het reisje naar haar familie ook nog op de 
teller. Na veel geschrijf wordt het hele plaatje voor uit en thuis 1.060.000 (€ 74,50). 
Nu maar gewoon betalen en niet meer strijden om 2 tientjes. Ik had dat geld liever 
als zakgeld aan Yanti gegeven voor de dagen op het RC.  Toen er ’s middags een 
sms-je uit Toraja kwam of er wel iets voor het eten geregeld was viel ik even stil. 
Moet dit dan een soort prothese met “all inclusieve” 5 dagen Makassar worden 
voortaan. Ik heb er even moeite mee. Gelukkig voorziet het RC in maaltijden dus het 
is weer voor elkaar. 

Gelukkig denk ik er net op tijd aan om de Ibu de gele rollator mee te geven voor 
Amil. Is dat ook geregeld! Verdient ze daar haar ticket mee terug zeg maar. 

Wat wel een interessante discussie kan zijn is om protheses in Djakarta te laten 
maken. Zit wel een hele reis aan vast maar is moderner en goedkoper: ca 5 miljoen 
tegen 8 miljoen op het RC. Voor Yanti komt de teller op 16.000.000 te staan, dus 
zo’n 1120,- euro en met reis en verblijf op bijna 1200 euro. Is heel erg veel geld voor 
hier en voor ons best ook wel natuurlijk! Maar geen enkele twijfel over het goede 
doel natuurlijk! 

Mijn bezoek aan de praktijk van Pak Dwi van de YAPC loopt op niets uit. Niemand 
daar en of de praktijk is alleen de ochtend open of Pak Dwi zit op dezelfde 
nascholing als Pak Nur en Ibu Murni. Mij god wat heb ik in die wijk zitten verdwalen. 
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Op de gekste momenten kwam ik weer dezelfde straten 
tegen, dan de ene kant op dan weer de andere kant op. 
Ik ben toen maar met gps in de hand gaan rijden. Doen 
ze hier tenslotte ook heel veel: op je motor door het 
hectische verkeer terwijl je zit te bellen. Heel gewoon en 
het lukt inderdaad ook nog! 

Bij Marit en Donny geluncht, al was het een beetje erg 
laat. Via Marit voor morgen een afspraak bij Bakti 
geregeld met Melli, een nichtje van haar. Helaas moet ik 
ook weer met David naar het RC om de prothese op te 
gaan halen. Ik dacht dat ik die vandaag mee kon nemen, 
maar nee, weer passen, dus David na school mee 
achterop morgen. Ok en dan zaterdag nog naar Pak Dwi? 

Om 1700 uur zit ik weer op honk. Wordt vast weer een mihoen-soepje met gekookt 
ei want ik heb geen zin meer in een rit naar de Warung. Ik vind het heerlijk om ’s 
avonds te schrijven, muziek op te hebben en vroeg naar bed te gaan en dan nog wat 
te lezen tot ik te moe word en wil gaan slapen. Doe ik thuis nooit maar hier vind ik 
het heerlijk zo in m’n klamboe-bunkertje en vooral omdat ik dan ook vroeg wakker 
word. 

Nog twee hele dagen te gaan voor de zondag. Ik vind het goed. Heb zin om terug te 
gaan. Weer thuis en weer in mijn wereld met mijn vrienden te zijn. Ook behoefte om 
terug te kijken en met anderen te sparren over hoe het werken hier nou gaat, niet 
gaat, beter kan of toch niet?  

En de serieuze vraag of ik er geschikt voor ben. Ja dat ben ik, maar ook niet als ik 
zie wat ik wil en niet bereik, als ik voel hoezeer het me raakt waar het anderen hier 
onverschillig laat. Ik heb even afstand en anderen nodig om hier naar te kijken maar 
dat is vooral ook een fijn vooruitzicht. 

Pagina  van 85 96



Reisverslag  21-8  t/m 19-09 2016 Stichting Somoi Makassar 

vrijdag 16 september  
David’s eerste paar schoenen 

Kun je je voorstellen hoe het is om achter op de motor ineens twee stepjes nodig te 
hebben? Kun je je voorstellen om 14 jaar te zijn en je eerste paar schoenen uit te 
mogen kiezen, je eerste paar i.p.v. altijd maar die ene slipper onder je omgedraaide  
linker voet? Vandaag was dat zo voor David! 

M’n nasi kuning mevrouw is trouw op haar stek en als ik Yanti vraag of ze ontbijt 
hebben blijkt dat niet zo te zijn. Alleen avondeten dus. Ik laat wederom 2 porties 
inpakken om mee te nemen naar het RC. Op de SLB zijn zowel Nur als Diane 
aanwezig en kan ik allerlei betalingen doen: Nur voor z’n inspanningen voor David, 
Mastur en Sapri; de betaling voor het vervoer voor Achmad voor een heel schooljaar;  
David’s batik-shirt voor school. Ook weer rond. Ik zie geen Achmad op school en 
loop nog steeds met z’n nieuwe rugzakje rond. David is er ook niet en ook niet thuis, 
maar komt er gelukkig snel aan. We rijden naar het RC om z’n prothese op te halen. 

 

De prothese is keurig afgewerkt en wordt 
aangepast met 3 kousen om. Waarom zo veel 
denk ik, want als er veel sokken nodig zijn is er te 
veel ruimte en bij meer sokken zakt de stomp niet 
ver genoeg in de prothese. David loopt met een 
veel te lang been, dat is wel duidelijk en het duurt 
even voordat dat leidt tot aanpassen. Er gaat 
gelukkig een flink 
stuk van de prothese 

af en David moet met twee afgedankte sportschoenen 
gaan lopen. Gaat al beter al doet het doorstrekken 
met z’n prothese-been pijn in z’n knieholte. Dat is te 
verklaren door de beperkte strekfunctie. Dat zal nog 
even de nodige training vragen. Nur verzuchtte 
vanmorgen dat hij vanaf maandag 7 studenten 

fysiotherapie krijgt. Een 
hele klus en ik vraag me 
af hoe hij die gezien zijn 
drukte moet begeleiden. 
Hopelijk gaan ze met 
David oefenen! 
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Ik buurt even bij Yanti in het guesthouse en lever de nasi 
kuning af. Ik geef haar en haar zus allebei 100.000 rps 
voor ontbijt en lunch voor 5 dagen. Is wat ruim gerekend 
maar daar hebben ze vast plezier aan. Verbaasd ben ik 
dan wel weer als ik kort daarna een sms bericht van Ibu 
Rumissing krijg dat Yant’s zus gezegd heeft morgen naar 
huis te zullen gaan en dat Asnitha, die toch al in Makassar 
is, bij Yanti blijft. Eh, niks 5 dagen eten hier. Nou ja, ze zal ook de taxi (extra) moeten 
betalen nu ze alleen terug gaat en om nu weer te zeuren over de helft terug of zo… 
onzin, maar wel weer typisch.   

Yanti krijgt de eerste 
proefpassing en dat gaat wat 
hilarisch omdat ze niet gewend 
is om zo met gestrekte knie te 
staan. Ben benieuwd hoe dat 
mandag verder gaat als ze 
beide protheses krijgt. Rond 
een uur of elf half twaalf is het 
wel klaar met David en gaan 
we op zoek naar schoenen, 
want dat afgedankte spul wat 
hij nu heeft is echt niks.  

Volgens Maret kunnen we bij Mata Hari terecht in de shopping Mal en daar gaan we 
dan maar met een leuk verdwaalrondje heen. Het is voor David even zoeken naar 
hoe hij z’n rechter been over de zitting heen krijgt, maar het lukt en zoals gezegd: nu 
met twee voeten op beide stapjes zit hij achterop. Ik hoop maar dat hij er niet 
afkukelt en dat z’n been er aan blijft zitten. Beetje slordig om die te verliezen. Ik rij 
wat rustiger dan normaal en we komen goed aan. Het is best een eind lopen naar en 
in het winkelcentrum, met trappen en een roltrap. Arme jongen hij krijgt meteen een 
forse training. We vinden leuke sportschoenen en redelijk betaalbaar, maar geen 
maatje 39, blijkt. Dan komt de verkoopster met een nieuwer model, kassa(!) en 
David die nog niet zo goed in cijfertjes is vindt het alleen maar prachtig. Shit wat doe 
je dan! Uiteindelijk kiest hij qua uiterlijk toch voor de schoen die er niet in zijn maat is  
en ik besluit om verder te gaan kijken. David sjokt achter me aan. De 
sportschoenen-winkel is alleen maar heel erg duur dus gaan we dat niet doen. David 
is doodmoe, beetje prikkelbaar en teleurgesteld dat het niet gelukt is. Langzaam 
rijden we naar huis om geen schoenenzaak te missen onderweg. We zien er wel een  
en gaan naar binnen,maar die is erg dubieus en overeenkomstig (te) duur. Niet doen 
dus. Dan eindigt onze reis bij een klein winkelcentrum met eerst een helling op en 
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dan heel veel treden, maar David houdt dapper vol, links zijn kruk en rechts mijn arm 
of hand. Ik geniet van alle verbaasde blikken om ons heen om z’n moeizame loop en 
z’n linker voet die dwars naar binnen staat. Goede pr voor de acceptatie van 
gehandicapten in de samenleving! En ja we vinden schoenen die helemaal te gek 
zijn. Passen doen ze daar niet (Oh?) en maat 39 gaat dus zo zonder passen in de 
doos mee naar de kassa waar we voor 12 euro klaar zijn.  

Bij hem thuis moet ik mee naar binnen en doen we 
zijn schoenen aan. Het staat echt geweldig. Strikken 
moet hij ook nog even leren want tja, dat hoefde 
nooit bij een slipper natuurlijk. Ik vind hem helemaal 
stoer zoals hij daar staat en en passant vraag ik de 
familie ook even te poseren. Zijn oom schiet gauw 
een overhemd aan en kamt z’n haren. Een 
tweekamerwoninkje met twee volwassenen, twee 
jongens en twee meiden, die ook allebei een kindje 
hebben. Kun je het voorstellen? 2x 5 bij 4m op z’n 
hoogst. 

Ik rij daarna terug naar Melli van BAKTI, een overkoepelende organisatie met 
sociaal-maatschappelijke doelstellingen, waaronder gehandicaptenzorg. Ik praat met 
Melli en met Lucy en zij brengen me weer in contact met Miss Maria (of Mia), de 
vrouw van Pak Bangbang waar ik twee weken gelden met Kerstin was. Pak Muchlis 
is directeur van de YPAC, waar Pak Dwi de fysiotherapie doet en ik kan morgen 
waarschijnlijk bij hem op gesprek. Dat alles in het kader van ons netwerk. Aangezien 
ik morgenochtend toch naar Pak Dwi wil gaan is dat goed te combineren. Vooraf nog 
“even” de protheses van Yanti afrekenen en dan is veel gedaan van wat ik deze 
week nog wilde doen. Nog langs het geboortehuis van neef Marco op de Jalan 
Somba Opu en een foto voor zijn plakboek maken. 
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Na morgenochtend/middag zitten de klussen er wel op hier. Kan ik in alle rust gaan 
lunchen waar ik wil, iets uitzoeken voor avondeten en tussendoor even langs bij een 
grappig winkeltje met huishoudelijke artikelen. Je weet maar nooit wat er nog mee 
kan voor mijn keuken. Dan zondag opruimen, inpakken en op tijd naar het vliegveld. 
Om 6.55 vlieg ik naar Singapore, om daarvandaan tegen middernacht in 13 uur naar 
Amsterdam te vliegen. Is wel gunstig dat het ’s nachts is. Nog kans op wat uren 
slaap, al dan niet met slaappil, maar zeker met een glaasje wijn !!!  

Door het tijdsverschil kom ik om 7.15 uur aan op Schiphol. 
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zaterdag 17 september  
Yanti staat ook op twee benen! 

De laatste hele dag in Makassar, ik heb vooral veel in de ochtend te doen. Nasi 
kuning eten bijvoorbeeld. Als ik weer ’s nachts wakker ben door honden en Moskee 
en ik even ga mailen vang ik net de late slapers in Nederland, leuk. Daarna nog een 
zelf zo’n twee uur slapen tot ongeveer 7 uur. 

Op de SLB is niemand, één enkele leerling uit de groep van Achmad en David, maar 
geen docenten. Staat wel een hele delegatie aan de poort, een meneer in een 
glimmende licht blauw pak met ook een hoop roze en leerlingen in rode outfit. Er is 
vast iets bijzonders vandaag, alleen weet ik niet wat. Morgen is er ook een 
fysiotherapie-evenement, maar ik weet niet waar. Ibu Murni zei er van de week iets 
over. Ik ben dus snel klaar op de School en sleep weer verder met Achmad’s nieuwe 
rugzakje. Hopelijk is hij vanmiddag wel thuis, ben er al vaak voor niets langs gegaan. 

Op het RC is het nog stil, maar ja is ook nog vroeg. Yanti is er al wel. Ik heb Pak 
Chalid nodig om de protheses van Yanti te betalen. Loop nu lang genoeg rond met 
16 miljoen! Omdat de nieuwe protheses al gepast worden blijf ik langer (ik ben 
eigenlijk op weg naar Pak Dwi van de 
YAPC), want ik wil graag zien hoe dat gaat. 
Het is een hele klus om de protheses 
passend te krijgen, scherpe randen die er af 
moeten, (weer die) extra sokken die om de 
stompen moeten en dan komt het moment 
van staan op twee benen.  

Doodeng voor haar. Bedacht dat het vergelijkbaar moet 
zijn met hele lange stelten die we ondergebonden 
krijgen, zonder armsteun: ze is ineens hoger, wiebeliger 
en ze heeft natuurlijk nooit nog met rechte knieën 
gestaan, laat staan gelopen. Haar hele leven, 16 jaar, 
op gebogen knieën gestaan en gelopen. Dan heeft ze 
nog de pech dat ze alleen een rechter arm heeft waar 
ze alle steun uit moet halen. Echt een klus! 

Ik vind wel dat, hoe vakkundig de mannen ook zijn met 
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het maken van de protheses, in omgang zijn het 
botterikken. Ze, de patiënten, moeten het allemaal 
maar ondergaan. Ongegeneerd peutert een van de 
mannen hij het stompje van haar linker arm uit haar T-
shirt, geen idee waarom, en ze geeft een gil en zegt 
dat het pijn doen. Gelukkig laat hij het plan meteen 
varen. Was in Toraja niet zo, maar dat ging wel anders 
toen ik vroeg of ik naar haar linker arm mocht kijken en 
voelen wat het kon. Deed helemaal geen pijn. 

Als we alleen zijn met haar zus erbij, oefenen we met 
staan op links, dan op rechts, een been optrekken, 
andere been optrekken en zo oefenen we de eerste 
stapjes: linker been naar voren, rechts aan sluiten, 

rechter been naar voren, 
links aansluiten en weer gaan zitten en uitrusten.  

Ze doet het fantastisch maar kan me voorstellen, net als 
bij David, dat je van tevoren geen idee hebt over hoe 
zwaar het is om dit te  leren en te trainen. Maar: ze 
staat, loopt en ik was er bij, yes!! Er  zal nog de nodige 
begeleiding moeten komen, maar dat wordt nog even 

puzzelen hoe. Maandag kan Ibu Murni misschien 
nog iets betekenen en in ieder geval heeft ze 
Asnitha als steun en toeverlaat. 

Als ik met Pak Charic de 160 briefjes van 100.000 
geteld heb krijg ik een prachtige kwitantie met 
sticker en stempel! Onaangenaam verrast ben ik als 
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hij vraagt of het guesthouse al betaald is. Ik zeg dat ik dat niet weet (wil ik ook niet 
weten, want weet natuurlijk dat dat niet zo is) en zeg dat ik Ibu Murni wel zal vragen. 
Hij belt haar meteen maar de lijn valt weg en ik krijg haar ook niet te pakken met mijn 
mobiel. Heb nog wel een sms gestuurd met de vraag  of het allemaal betaald is maar 
denk ook, kom op zeg, we hebben daar 24 miljoen aan protheses betaald, plus nog 
bijna een miljoen aan herstel werkzaamheden. Mag het bed dan even gratis? Ik kan 
er nu niet meer heen om het te gaan betalen, maar vind dat ook niet erg. Pak Tandu 
van de RBM in Toraja, reageerde gisteravond positief op mijn mail waarin ik aangaf 
dat ik me overvallen voelde door de extra kosten en stelt voor die te delen. Dat is 
fijn. Ik schreef al aan Anette dat ik ze zo liefdevol inhalig vindt zijde RBM als het om 
geld gaat. Voor volgend jaar gaan we daar afspraken over maken. Bijvoorbeeld wij 
de kosten van de protheses en zij de reis en het verblijf. Kunnen ze helemaal zelf 
bepalen hoeveel mensen er mee komen en hoe lang iedereen blijft en wat ze willen 
eten. Later zorg. 

Overigens leuk detail: Yanti heeft al twee super leuke roze schoentje gekocht voor 
onder de protheses. Had daar gisteren al aan gedacht toen we schoenen kochten 
voor David, maar dacht toen dat ze dat heel goed zelf kon en dat blijkt ook! 

Op de YAPC is het heel erg rustig, vooral veel therapeuten en een enkel kind. Ik 
raak in gesprek met een fysiotherapeute die in Amerika gestudeerd heeft en 
discussieer onder meer over de effecten van electrostimulatie bij spasme. Terecht 

merkt zij mijn twijfels op en dat valt niet goed 
want ze is juist een onderzoek of artikel 
daarover aan het schrijven en zo te horen 
deelt ze niet mijn mening. Nou ja, vind wel dat 
ik er iets van mag vinden en zeggen en niet 
alleen moet buigen met wat nu hier even heel 
erg populair is. De kinderen schieten er echt 
niets mee op als ik m’n mond hou.  

Ik ben te laat om Pak Muchlis, directeur van de YAPC nog te spreken want die moet 
écht nu weg, het is al 12.30 uur. Kan nog wel op de foto met twee giechelende 
docentes van de school dat is het dan. Grappig hoe zeer ik eergisteren heen en 
terug verschrikkelijk verdwaalde in deze wijk, nu vond ik feilloos de school en de weg 
terug naar eerst de shopping Mal voor de laatste 2 pakken luiers (broekjes!) voor 
Achmad om daarna te lunchen bij Maret en Donny. 

Nu het nog licht is rij ik een rondje over Benteng Somba Opu, langs de rivier an de 
zuidkant waar het lastig rijden is op hobbelige zandweggetjes. Voor het eerst voel ik 
me niet helemaal veilig. In m’n eentje langs stukken waar veel jongens op motoren 
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rondhangen en die naar me kijken. Vast allemaal heel vriendelijk, maar nou ja, niet 
op m’n gemak. Ik rij terug langs straatjes waar het echt heel armoedig is. Zou er 
graag foto’s van laten zien maar ik vind het te gênant om te stoppen en ze te maken. 
Bij de brug doe ik dat wel, de verbindingsweg met de stad. De route die ik 
meermalen per dag heb gereden. 

Pagina  van 93 96



Reisverslag  21-8  t/m 19-09 2016 Stichting Somoi Makassar 

zondag 18 september  
vandaag was m’n vader jarig 

Vandaag was m’n vader jarig. Hij zou dan 
89 geworden zijn, maar heeft dat verre 
niet gehaald hij werd slechts 48. Niet dat 
dat nu er zoveel toe doet, maar als je 
leven uitdrukt jaren, dan zijn het er over 
het algemeen helemaal niet zo veel. Mijn 
moeder had er bijna 78. Het is wat 
gemijmer over tijd en wat we er mee 
doen. Wat doe ik met mijn jaren? Waar wil 
ik zijn en met wie en wat wil ik doen en 
beleven. Thuis is er veel te doen, is er 

werk en van alles er omheen en lijkt er nauwelijks ruimte voor wachten, gewoon 
maar zijn, gewoon maar laten. Wat is het hier dan anders? Het is geen vakantie 
maar ook geen werken zoals thuis met volle agenda’s vol afspraken en to-do lijstjes. 
Hier gaan de lijstjes per dag, per 2 dingen op één dag en als dan het eerste ding te 
lang duurt, valt het tweede af. En soms is er geen eerste ding of pas veel later.  Dat 
is leven hier en morgen komt een nieuwe dag met een volgend ding. Het is het 
langzame tempo, het onhaalbare, het onduidelijke wat er nou precies aan de hand 
is, het ergerlijke niet weten hoe het dus zit, het laat maar gebeuren en vooral: zoals 
verwacht loopt het altijd weer anders. Dat in combinatie met rare nachten van geen 
of weinig slaap of een totaal verdraaid dagritme, gebeden in de nacht die rond 
schallen, honden die eveneens eindeloos naar elkaar blaffen ’s nachts, de warmte, 
de vrolijke hectiek van het verkeer in de stad. Maar ook het geduld van mensen hier, 
de vriendelijkheid, de gastvrijheid, de bescheidenheid, de “je bent altijd welkom” 
uitstraling, de dankbaarheid die ze laten voelen als je er voor ze bent. Dat is werken 
hier. Ook de eenzaamheid van het alleen bedenken en beslissen, de roep om steun 
bij het thuisfront, die er gelukkig vaak is (totdat het  internet er weer uit ligt), maar 
ook het feit dat niemand hier even echt aan mij vraagt: “hé Har, gaat het nog”? In 
plaats van “Apa Kabar?”… “Baik baik” (Alles goed? ja goed, goed). Even een hand 
op m’n rug of schouder, ja dat gemis is effe lastig. Het is verdomd alleen werken hier, 
dat is het wel. 

De klus is geklaard voor nu, spullen inpakken en wat laatste dingetjes doen, afscheid 
nemen van Maret en Donny, tanken, motor schoonmaken en terug brengen naar de 
SLB, vervoer naar taxistandplaats regelen en zorgen dat ik voldoende kleingeld heb 
voor de taxie en de tolweg. dan de uren wachten o de vliegvelden, straks de lange 
zit van Singapore naar Amsterdam, aankomst, rit naar huis en dan ineens weer thuis 
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zijn…. het idee is nu al gek nu ik hier nog in 
de avondwarmte zit te zweten. 

Ook tijd voor af en toe tranen, soms van 
geluk soms van ongeluk. Tijd om terug te 
zien naar wat er gedaan is en vooruitzien 
naar de klussen die nog niet klaar zijn: de 
voeten van Yunus, de operatie van David, 
zijn looptraining, net als de training van 
Yanti en dat ze weer naar school gaat en 
een opleiding krijgt. De studie van Octavianos en van Bertha, de pols en hand van 
Bertha, de stoel voor Cindy, de looptraining van Amil die nu wel de rollator heeft 
maar geen schoenen (Oh?). En Asnita die gisteren vertelde dat ze graag wil 
studeren maar geen geld heeft. 

Dan nog de man die graag een amputatie wil van z’n te korte rechter been, Sapri 
met zijn been die niet meer kan buigen en graag een amputatie wil. Een 
fysiotherapeut regelen in Toraja, maar ook de toekomst van de fysiotherapie op de 
SLB en de koers van Pak Dwi met de elctrostimulatie. 

Dan nog alle oude en nieuwe contacten in het netwerk verder aangaan en 
onderhouden. 

Er is nog genoeg te doen, reken maar! 

échte helden 

Mijn helden zijn het, de kinderen die al zo’n 14 jaar, soms minder en soms meer, 
rond hinkelen, kruipen, op hun billen schuiven of strompelen. Kinderen die soms 
zelfs helemaal niet kunnen lopen en dag in dag uit alleen maar op een rieten matje 
op de houten vloer liggen, scheef gegroeid naar de televisie die altijd aanstaat. 
Onderwijs krijgen ze niet of nauwelijks. Met een beetje geluk komen ze nog buiten 
en krijgen ze steun op een van de SLB’s of van de Ibu’s van de RBM in Toraja. 
Kinderen die het doen met wat ze hebben, leven met wat er is, arm zijn, vrijwel 
kansloos zijn in het maatschappelijk leven en al dan niet liefdevol verzorgd worden. 
Kinderen voor wie het nooit zomaar beter wordt. Dat zijn mijn helden. Zij klagen niet, 
zij vragen niet en houden het gewoon vol. Mijn helden, het zijn er duizenden.  

Als dan twee van die helden, na een maand van heen weer rijden door het hectische 
Makasar, na veel vragen, veel wachten, telkens opnieuw onderhandelen, geduld 
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hebben, teleurstellingen verwerken, tegenslagen incasseren, als in zo’n maand die 
twee, David en Yanti op eigen benen kunnen gaan staan en lopen, prijs ik mezelf 
gelukkig dat ik hier mag zijn, dit werk kan doen en me gedragen mag voelen door 
alle trouwe ondersteuners van onze stichting. Dit is mijn rijkdom, dit zijn mijn helden, 
échte helden. 
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