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NIEUWE SLAAPZALEN
OFFICIEEL IN
GEBRUIK GENOMEN

FAMILY-GATHERING
OP ROTE DRUK
BEZOCHT!

HELDI VOOR
PLASTISCHE CHIRURGIE
NAAR PERTH

DAT ENE GEBAAR … DAT MAAKT HET VERSCHIL

In 2016 hebben we intensief gewerkt aan de versteviging van ons hulpverleningprogramma in Indonesië, waar het kinderen met een aangeboren handicap als schisis,
hoorstoornis, orthopedisch probleem of oogaandoening betreft. Stichting Kolewa kreeg
meer en meer een gezicht op Bali en de NTT-eilanden en dat wierp haar vruchten af. Met
name in het Sanglah Ziekenhuis in Denpasar was ons team dit jaar weer “kind-aan-huis”.
Met het Dharma Yadnya werd een “Memorandum of Understanding” getekend voor de
schisis-operaties. We zetten onze hulp aan slachtoffers met brandwonden door en hielpen
dit jaar niet alleen in Bali, maar zonden ook patiënten naar Sumatra en Australië voor
plastische chirurgie. Patiënten en begeleiders verbleven in ons nieuwe onderkomen
“Rumah Bicara”, het tijdelijke opvang-huis voor ouder en kind, dat dit jaar werd
uitgebreid van een opvangcapaciteit van 6 naar 14 patiënten en hun begeleiders.
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1) Bestuur & Samenwerkingsvormen:
Samenstelling bestuur:

!

!

Het bestuur thans bestaande uit Syta Plantinga (voorzitter), Clara Waardenburg
(secretaris), Andre Hemmelder (penningmeester), Angela de Witte (algemeen bestuurslid
& coördinatie vrijwilligers en stage-beleid) en Manon Brugman (algemeen bestuurslid &
PR) vergadert jaarlijks minimaal twee maal voltallig. Daarnaast zijn er de bijeenkomsten
van bestuursleden op de momenten dat men dat nodig acht en vindt verder overleg via de
telefoon, mail of Skype plaats. Met name de dames Waardenburg en de Witte vormen de
commissie „contact studenten & vrijwilligers” en voeren de selectie-gesprekken met hen,
die hulp gaan verlenen op de projecten in Indonesië. Naast beleidsvorming,
fondsenwerving en het geven van voorlichting over de werkzaamheden van de stichting,
stellen alle bestuursleden zich ten doel de voortgang van de projecten in Indonesië
nauwkeurig te volgen en de vinger aan de pols te houden. Bestuursleden de Witte,
Waardenburg en Brugman waren aanwezig op de gala-avond van Stichting Childright.
Bestuurslid Syta Plantinga verbleef een groot deel van het jaar op Bali en stuurde
samen met haar man Peter Veenstra op de werkvloer de dagelijkse activiteiten als de
ontwikkeling van de nieuwbouw aan. Angela de Witte bezocht in oktober 2016 de
projecten op Bali, samen met haar dochter Vera Zonderop.
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Samenwerkingsverbanden:
Lumina & Yayasan Corti: Gevestigd in Denpasar, onder leiding van Augustu
Hendrik en Maria Isfourini, runt men zowel een professioneel hoortest-centrum, een
school voor dove en slechthorende kinderen, als een stichting voor sociale activiteiten in
de provincie. Medio 2015 kozen wij voor een samenwerkingsverband met betrekking tot
het testen van onze kinderen met een hoorstoornis. De professionaliteit en de
mogelijkheden met het oog op logopedie en begeleiding van de aangeschafte
hoorapparaten deed ons deze beslissing nemen. In 2016 waren zij actief betrokken bij een
aantal van onze outreach & spraak-les activiteiten in de provincie Bali.

Yayasan Senyum: Smile House in de volksmond. Na enkele jaren samengewerkt te
hebben, onderging deze instelling een interne reorganisatie. In Juni 2016 werd de
bestaande MOU (memorandum of understanding) niet verlengd en gingen we ieder onze
eigen weg ten aanzien van opvang en operatie van schisis-kinderen. Inmiddels verblijven
al deze patiënten in ons eigen opvanghuis.

John Fawcett Foundation: Wij zijn blij met de uitstekende relatie met deze
Balinese stichting betreffende oogproblemen als cataract, ooginfecties etc. Op
doeltreffende wijze worden patiënten behandeld en geopereerd op het terrein van de
stichting in Sanur. In 2016 maakten wij vanuit onze „outreach”-activiteiten veelvuldig
gebruik van de expertise van het JFF-team en weten ons gesteund daar waar nodig.
Daarnaast was er wederom een fantastische samenwerking met betrekking tot de
brandwonden van patiënte Heldi. Zij kon voor plastische chirurgie naar Australië door
toedoen van het netwerk aldaar van JFF.

Stepping Stones: Marianne Oomen, fysiotherapeute, staat aan het hoofd van
deze stichting in het noorden van Bali. Hun deskundigheid ligt op het gebied van
revalidatie en orthopedische hulpmiddelen. Sinds 2015 werken we samen waar het
kinderen met een orthopedisch probleem betreft. Kolewa biedt omgekeerd hun
patiënten huisvesting en begeleiding in Denpasar tijdens de periode rondom de
operatie. Daarnaast organiseren we gezamenlijk outreach-activiteiten in het
noorden van Bali.
Solemen Foundation: Kinderen en volwassenen met een geestelijke en/of
lichamelijke handicap worden professioneel begeleid door deze organisatie. Stichting
Kolewa verwijst regelmatig patiënten door en kan een beroep doen op hulpmiddelen
indien er tijdens de outreach blijkt dat een kind dit ad hoc nodig heeft voor zijn/haar
mobiliteit. Met name Sarah Chapman sluit zich met enige regelmaat bij ons aan om
gezamenlijk families te bezoeken in Karangasem. Omgekeerd nemen wij kinderen met
een hoorstoornis, schisis of orthopedisch probleem van hen over.
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Yayasan Sedasa Sunar: Met deze Balinese veldpartner bezoeken wij vier maal per
jaar de arme gebieden op Bali. Samen met een groot team van artsen, verpleegkundigen,
apothekers etc. ondersteunen wij de gratis consultatie en behandeling ter plaatse, wonen
we seminars bij en is er sprake van kennisoverdracht op het gebied van logopedie. Deze
outreach vindt altijd plaats in een schoolgebouw van de overheid.

Yayasan Kasih Anak Kanker:

Fredrik uit Kupang wordt geholpen
door Stichting Kolewa, maar is
ondergebracht bij onze veldpartner.
Vanwege veelvuldige chemotherapie
behandelingen achten wij een verblijf
bij lotgenoten en professionals mbt tot
zijn aandoening beter op zijn plaats.
Incidenteel huren we daarom voor
vergelijkbare patiënten een kamer in
hun opvanghuis en dragen bij aan
voeding en ziekenhuis-kosten.
Daarnaast gaat ons team regelmatig op
bezoek bij moeder en kind.

Puspadi:
In de werkplaats van deze veldpartner worden orthopedische hulpmiddelen vervaardigd,
zoals Danish Brown schoenen, protheses en andere orthopedische hulpmiddelen. Onze
patiënten ontvangen van deze veldpartner een goede begeleiding in het aanmeten en
leren gebruiken van deze hulpmiddelen.

Samaritania:
Onder de bezielende leiding van mevrouw Adele en haar man, vangt men kinderen op uit
de sloppenwijk van Denpasar. Door armoede of ziekte van de ouders kunnen sommige
kinderen niet meer thuis wonen, anderen komen alleen overdag naar de school /opvang
van Samaritania. Stichting Kolewa droeg in 2016 bij in de huur van de schoollocatie naast
de vuilnisbelt. Daarnaast ging ons team van vrijwilligers en studenten iedere woensdag
die kant op voor het geven van Engelse les en sport & spel-activiteiten.
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2) Medische hulpvragen op de NTT-eilanden: Schisis, Craniofacial
deformatie, orthopedische afwijkingen, hydrocephalus,
brandwonden en Spina Bifida.
Scouten op Timor, Rote , Sumba , Flores, Sumbawa:
In 2016 was onze doelstelling wederom een zo groot mogelijk aantal kinderen dat
geboren werd met schisis te helpen. Echter ook kinderen met andere hulpvragen, zoals
ernstige brandwonden, waterhoofd of geboren zonder anus boden we transport en een
operatie op Bali aan. Heldi Jara Lomi (Timor) verbleef acht weken in Perth, o.a. bij een
Australisch gastgezin voor een ingrijpende operatie-cyclus en fysiotherapie. Haar
brandwonden, 12 jaar geleden opgelopen, maakten haar voorheen een “levende-dode”.
Door samenwerking met het Mount Hospital in Perth, The John Fawcett Foundation en
dr. Tim Cooper kan Heldi nu eindelijk aan een toekomst denken en zich verder
ontwikkelen.
Sayang Deru (Rote), een vergelijkbaar slachtoffer van brandwonden, reisde onder onze
begeleiding af naar Sumatra. Hier hebben Nederlandse plastisch chirurgen, binnen de
muren van het revalidatie-centrum Harapan Jaya, de eerste operaties verricht aan hals en
oksel. Net als Maggie Talo (Sumba) die een vergelijkbare ingreep onderging.
In 2016 voegden we Semau Island aan ons werkgebied toe. Een arm en extreem droog
eiland zonder medische voorzieningen. Gina Elsandra Djami was de eerste patiënt, die
samen met haar vader naar Bali kwam voor een operatie aan haar gehemelte. Voor het
eerst in haar leven ervoer zij het nemen van een douche. Enthousiast riep ze tegen haar
vader dat het regende!

Op alle eilanden hebben we Indonesiers die zich inzetten voor stichting Kolewa: onze
scouts. Dankzij deze freelance medewerkers kunnen wij efficiënter te werk gaan en
verloopt de communicatie vlotter. Het afgelopen jaar benoemden we mevrouw Maria
Oktaviani Budjen als scout op Flores, scout Ferdi blijft zich aldaar concentreren op
orthopedische problemen. Op Sumba werd contact gelegd met een lokale organisatie

!6

WWW.KOLEWA.COM

STICHTING KOLEWA

JAARVERSLAG 2016

onder leiding van mevrouw Fany Kaliuda. Op Bali is nog immer verloskundige mevrouw
Putu Nusrani onze grote steun en toeverlaat in het scouten van kinderen. Haar grote
netwerk wordt gebruik om zoveel mogelijk collega’s te informeren en kinderen door te
verwijzen naar stichting Kolewa.

Fanny Kaliuda

Nusrani Putu

Frans Sooai

(Sumba)

(Bali)

(Rote)

Ani Budjen
(Flores en Komodo)

Ruim 140 kinderen gevonden en geholpen!
Iedere patiënt wordt bezocht om een goede indruk van de thuissituatie te krijgen en het
traject in alle rust aan de ouders en overige betrokkenen uit te leggen. Ook moeten we ons
vergewissen van de aanwezigheid van de juiste (reis)papieren, geboorteakte,
identiteitsbewijs en BPJS Kesehatan (ziekenfonds). We reizen doorgaans met een groep
van vier tot zes patiënten en twee Kolewa-begeleiders. Ieder kind dient te worden
vergezeld door een ouder, bij voorkeur moeder of oma, omdat er voorlichting over
voeding en nazorg en logopedie wordt gegeven tijdens het verblijf. De ervaring leert dat
vrouwen dat beter voort zetten, eenmaal terug in hun eigen woonsituatie. Alle patiënten
moeten zich een dag voor vertrek melden. Normaliter reizen we na een verblijf van twee
tot drie dagen op een eiland met de groep per vliegtuig naar Denpasar. In alle havens en
airports staan chauffeurs op ons te wachten om zo efficiënt mogelijk te kunnen reizen.
Aangekomen op Bali wordt de groep vervolgens ondergebracht in ons opvanghuis Rumah
Bicara in de wijk Sanglah in Denpasar. Afhankelijk van de aandoening varieert een
verblijf van 3 weken tot 6 maanden (tot 1 juli 2016 maakten we tevens gebruik van de
opvangmogelijkheden in het Smile House, hierna was dit niet meer aan de orde).
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Behandeling, operatie en daarbij behorende kosten:
Voor schisis patiënten werd in juni 2016 een Memorandum of Understanding getekend
met het Dharma Yadnya ziekenhuis in Denpasar, waarbij de Rotary Club Nusa Dua zich
garant stelde voor circa 80 ingrepen. Er werden vanaf dat moment 60 patiënten
geholpen. Hierin werden vaste prijzen als volgt opgenomen:
- operatie gespleten lip 5.500.000 idr / 400 euro
- operatie gespleten gehemelte 5.500.000 idr / 400 euro
- combinatie gespleten gehemelte & bot-transplantatie kaak 8.500.000 idr /600 euro
Deze bedragen zijn inclusief eerste consult, 2 nachten opname en nacontrole. Stichting
Kolewa betaalde uit overige donaties het transport, medicatie en voeding tijdens de
opname.
Voor de overige aandoening zoals hydrocephalus, klompvoeten, geen anus, etc. zorgen we
dat iedere patiënt aanspraak maakt op de Indonesische basis-verzekering BPJS. Voor de
allerarmsten betaalt Stichting Kolewa de jaarlijkse premie van 40 euro (circa 15 families
in 2016). Daarnaast komen de niet gedekte kosten voor onze rekening, denk hierbij aan
gips, verband-materialen, medicijnen, transport en voeding tijdens de ziekenhuisopname
voor moeder en kind.
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59

Na in gebruiksname van de nieuwbouw konden we nog eens ruim 70 kinderen met
diverse aandoeningen helpen en huisvesten in ons eigen opvanghuis.

3) Rumah Bicara:
De meest ingrijpende verandering in 2016 was de uitbreiding van ons onderkomen in
Denpasar. Het bestaande huis werd gerenoveerd. Hierdoor kregen we de beschikking
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over een klein kantoor en een betere ruimte voor logopedie, vergaderingen en
ontvangsten. Voor de intake van patiënten, alsmede wond-verzorging, werd in het
kantoor een kleine behandelruimte ingericht. De twee slaapzalen bleven gehandhaafd,
echter voorzien van nieuwe badkamers. De keuken werd eveneens volledig gerenoveerd.
Thans is er sprake van een redelijk professionele kookinrichting, waar dagelijks voor ruim
35 personen maaltijden worden bereid.

Achter de bestaande bouw is een volledig nieuw pand gebouwd. Op de begane grond werd
een recreatie-zaal, een wasruimte, 2 opslagruimtes en een toilet voor personeel en
bezoekers gerealiseerd. Op de eerste etage bevinden zich twee slaapzalen en badkamers.
In september werden de ruimtes officieel in gebruik genomen middels een Hinduceremonie. Een maand later organiseerden we open huis voor belangstellenden. Na een
hectische periode van bouwen en verbouwen zijn er dagelijks 14 patiënten, 14 ouders, een
schoonmaker, keuken-hulp, patiëntenbegeleiders en vrijwilligers/studenten aanwezig.
Goede organisatie, schoon en veilig zijn de sleutelwoorden. Hier wordt tijdens het
werkoverleg wekelijks aandacht aan besteed en door Syta Plantinga en Peter Veenstra op
gecontroleerd. Hygiene en gezonde voeding is essentieel voor een snel herstel van de
patiënten. Dagelijks vinden er tal van activiteiten plaats zoals tandenpoets-les en
therapie.

De nieuwbouw en renovatie konden
worden gerealiseerd door donaties van
o.a. Project Namaste/Krystteam Tzum,
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Coffee Bean & Tealeaf (via Volkopi Sumatra), Childright, alsmede particuliere giften.
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4) Outreach op Bali:

Onder outreach op Bali vallen vele hulpvragen en activiteiten. Dit varieerde in 2016 van
huisbezoeken, het organiseren van spreekuren, het verstrekken van voeding of
hulpmaterialen (rolstoel, rollator, krukken) tot het ophalen van patiënten in
onbegaanbare gebieden met onze Medicar voor een consult in Denpasar. Met name
hoortesten, het aanmeten van hoorapparaten, oogtesten, staar-operaties, aanmeten van

brillen etc. zijn zaken die veelvuldig voortkwamen uit de spreekuren op locatie in
Karangasem (locatie kliniek verloskundige Putu) en Buleleng (locatie Stepping Stones) of
Tabanan (deelprovincies van Bali). We bundelden zoveel mogelijk de consulten om
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transportkosten te sparen. Het kwam dus regelmatig voor dat we met een grote groep
mensen, onze veldpartners zoals John Fawcett Foundation, bezochten. Hoortesten
boekten we bij Lumina Hearing Centre. Testen en hoorapparaten werden gefinancierd
door stichting Kolewa, evenals het transport. Onze medewerkers zijn daarbij altijd
aanwezig geweest.

Ruim 20 patiënten met oog-problemen werden geholpen. Naast de regelmatige controle van kinderen
met hoorapparaten werden er 19 uitgebreide hoortesten uitgevoerd, waaronder een aantal ASSR testen.
Kleine kinderen kregen daarbij een roesje. Hiervoor werd door de ouders schriftelijk toestemming
gegeven en er was altijd een KNO-arts aanwezig.

Huisbezoeken:
De Medicar bleek ook dit jaar weer onmisbaar. Arme gezinnen met een hulpvraag kunnen
immers alleen met onze 4wheel-drive wagen bereikt worden. Nieuwe patiënten, of juist
kinderen die we blijven monitoren na hun behandeling werden bezocht. Arme families
werden regelmatig voorzien van rijst en ook pasten we dit jaar logopedie “thuis” enige
malen toe. Een goede stap om de familie nog meer te betrekken tijdens het leerproces van
hun dove kind.
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Baksos Sosial samen met veldpartner Sedasa Sunar o.l.v. KNO-arts dokter
Eka:

Op verschillende locaties op Bali werd een school ingericht als polikliniek voor het
houden van spreekuren. Artsen en vrijwilligers bogen zich over medische hulpvragen van
inwoners uit circa 6 omliggende dorpen. De spreekuren zijn gratis. Stichting Kolewa hielp
door bij te dragen aan de organisatiekosten ad 5.000.000 idr per keer. Daarnaast hield
ons team de wachtende schoolkinderen bezig met spelletjes en creatieve activiteiten als
het maken van kettingen en armbanden. Alle kinderen kregen een check bij de tandarts,
oogarts en KNO-arts. In 2016 werden in totaal twee bijeenkomsten georganiseerd door
Sedasa Sunar.
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5) Logopedie & voorlichting aan kinderen en hun ouders:
In 2016 werd een grote stap voorwaarts gemaakt binnen ons logopedie-programma. Met
name voor de doelgroep kinderen met een hoorstoornis maakten we een enorme groei
door.
Schisis-kinderen: Kinderen met een open gehemelte lijden onder hun spraakprobleem. De nasale klanken zijn veelal onverstaanbaar en leveren sociaal gezien
problemen op. Tijdens het verblijf in ons opvanghuis besteedden we veel tijd aan
verbetering. Het Kolewa-zelf-hulp-boekje met tips over logopedie, gezond eten en
persoonlijke hygiene werd aan iedere patiënt, samen met oefenmaterialen, in een
Kolewa-tasje aangeboden. We legden in 2016 voor ruim honderd kinderen een basis voor
een betere spraak, voeding en gebitsverzorging. Tijdens de familie-bijkomsten op Bali en
Rote werd een en ander herhaald en geoefend.
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Family-gathering:
Op het eiland Rote organiseerden we de jaarlijkse familie-bijeenkomst voor 30 expatiënten. Doel: monitoren voormalige patiënten, kennisoverdracht, onderling
ervaringen delen en informatie verstrekken over medische ontwikkelingen en methodes.
Kinderen en ouders namen deel aan oefeningen en spelletjes in het kader van logopedie.
Een zeer geslaagd evenement, waarbij het ondersteunende lesmateriaal mee naar huis
werd gegeven (boekje, blaaspennen, rietjes & balletjes en ander educatief speelgoed).
Onze Indonesische staff-leden, de scouts Frans, Febri en Nicksone en vrijwilligers Sarah
(verpleegkundige) en Bram en Rinnie (Project Namaste) begeleidden het weekend. Ieder
op hun eigen vakgebied gaven zij waardevolle antwoorden op de vragen van de ouders.
Belangrijk aandachtspunt was de nacontrole van het gehemelte van de reeds geopereerde
kinderen. Bij een aantal werden problemen geconstateerd en zij werden teruggeroepen
voor een vervolgoperatie op Bali.

Kinderen met een hoorstoornis:
Sinds 2014 biedt Kolewa een groep van zo’n 20 kinderen met hoorproblemen uit
Karangasem op diverse manieren hulp. Samen met onze partner Lumina Hearing center
doen we onderzoek, hebben we hoortesten & hoorapparaten gefinancierd en geven we
logopedie. Iedere twee weken gaat het Kolewa team naar dit arme deel van Bali om
logopedie en gebarentaal lessen te geven. De lessen vinden plaats in het huis van
verloskundige ibu Putu (zie foto hierboven).
Studenten van de Hanze Hogeschool uit Groningen hebben een boekje voor ouders gemaakt waarin
uitgelegd wordt hoe ze hun kind thuis kunnen ondersteunen. Als vervolg daarop stelden in 2016 drie
nieuwe studenten een aanvullend boekje samen met daarin de eerste 150 woorden in gebarentaal voor de
hele familie.

Ouders zien dat hun kinderen intelligent zijn, kunnen en willen leren en dat hun
hoorproblemen geen belemmering hoeven te zijn om zich verder te ontwikkelen.
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Na drie jaar zien we dan ook veel verbetering! Zowel bij de ontwikkeling van de kinderen
als in ons eigen lesprogramma dat met behulp van studenten en veldpartners steeds
professioneler is geworden.
Naast de groepslessen werden dit jaar in het kader van het onderzoek van de drie
logopedie-studenten (Sanne, Thiarda en Hilde) tevens huisbezoeken afgelegd met het
doel de familie te betrekken bij de lessen. Het was geweldig om te zien hoe zelfs oma zich
inspande om mee te doen.
Met enige regelmatig nodigden we de kinderen tenslotte uit om extra les te krijgen in ons
opvanghuis “Rumah Bicara”. In oktober 2016, tijdens het bezoek van de Nederlandse
dove gezinshuisouders Greet en Paul Kool, was het fantastisch te ervaren dat er
gecommuniceerd kon worden middels gebarentaal.
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Familygatering Bali:
Op Bali kozen we dit jaar in augustus voor een bezoek aan de dierentuin met onze groep
slechthorende kinderen uit Karangasem en een groep kinderen uit het speciaal onderwijs
(yayasan Corti). We kozen voor deze mix van kinderen om ouders van kinderen die niet
naar school gaan, in aanraking te brengen met kinderen die dat wel doen. Het educatieve
element in dit uitstapje was het zien van dieren en vervolgens hen te benoemen in
gesproken- en gebarentaal. Het was een periode van gedegen voorbereidingen met een
mooi resultaat op de dag zelf. In de dierentuin werden we bijgestaan door een groep
jonge Nederlandse scholieren onder de naam Pure. Uiteraard was de leiding in handen
van ons Indonesisch team, samen met de onderwijzers van Yayasan Corti. Ook de
kinderen die op dat moment logeerden in ons opvanghuis waren van de partij.
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Doorstromen naar speciaal onderwijs: Het schoolproject.
Na drie jaar logopedie op locatie kwam ons doel in zicht: kinderen een basis geven en
laten doorstromen naar speciaal onderwijs gericht op dove & slechthorende leerlingen.
Immers dan alleen zullen ze diploma's en certificaten kunnen behalen die noodzakelijk
zijn voor hun toekomst en latere werk-omgeving.
We richtten ons allereerst op de ouders om dit besef te laten groeien en hen te motiveren.
Daarna begon een proef-periode waarin vier kinderen een aantal keren per maand uit
Karangasem werden opgehaald en een ochtend meedraaiden op de Yayasan Corti school
in Denpasar. Ouders mochten mee om te kijken. Vervolgens kwam de groep naar ons
opvanghuis Ruma Bicara voor extra logopedie en lunch.
Stap drie was voldoende financiële ruimte creëren voor schoolgeld, materialen,
uniformen en een schoolbus voor het dagelijks vervoer voor 4 tot 8 kinderen. Hiervoor
werd samen met Paul en Greet Kool van Gezinshuis Stellaluna actie gevoerd in
Nederland.
Op 26 december beleefden Phonica, Kurniawan, Neni en Nanda hun eerste officiële
schooldag. Op dat moment nog met de inzet van particulier transport, gefinancierd door
stichting Kolewa. In 2017 vertrouwen we er op ook de schoolbus te hebben gerealiseerd.
Nu de eerste kinderen doorstromen naar speciaal onderwijs, kunnen we in Karangasem
nieuwe kinderen opnemen en starten met voorlichting en de grondbeginselen van
logopedie en gebarentaal.
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6) Fondsenwerving in Nederland en op Bali:
Samenwerking met BIS, Bureau voor Internationale Samenwerking.
Sinds een aantal jaren werken we voor een deel van de fondsenwerving samen met BIS.
De contacten met Martine Stoppelenburg en de bestuursleden Clara Waardenburg, André
Hemmelder en Syta Plantinga verlopen deels via Skype en mail, deels persoonlijk. Aan de
hand van het beleidsplan worden de projecten die in aanmerking komen voor een
aanvraag bij Nederlandse fondsen beschreven in een duidelijk projectplan. Dit wordt de
fondsen aangeboden, samen met het jaarverslag en een concrete financiële hulpvraag. In
2016 werd het beoogde bedrag van circa 40.000 euro behaald.

Project Namaste
Project Namaste is het particuliere initiatief van Bram en Rinnie de Groot uit Franeker.
Vele jaren zetten zij zich al in voor de schisis-kinderen binnen onze stichting. Door
middel van het geven van lezingen, de verkoop van Indonesische producten op markten,
een fraaie eigen website www.projectnamaste.nl wisten zij in 2016 het enorme bedrag van
24.550 euro euro te vergaren. Eens per jaar komt het echtpaar naar Bali om samen met
de vrijwilligers daar de projecten te bezoeken. Dit jaar was dat in april en woonden zij o.a.
de familie bijeenkomst op Rote bij. Daarnaast werd de gedenksteen aan hun bijdrage aan
de nieuwbouw geplaatst.

Presentaties en fondsenwerving door het bestuur:
Uiteraard waren ook de bestuursleden van stichting Kolewa actief met het binnenhalen
van fondsen. Naast de selectie in samenwerking met BIS werden diverse fondsen en
bedrijven persoonlijk bezocht voor het geven van een presentatie en het beantwoorden
van vragen. Regelmatig resulteerde dit in een mooie bijdrage ter completering van onze
begroting 2016.
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Particuliere initiatieven:
Voor het vergroten van de naamsbekendheid van onze stichting waren we ook in 2016
weer mede afhankelijk van “ambassadeurs” en vrijwilligers die ons een warm hart
toedragen. Hun inzet maakte dat er uit de particuliere hoek regelmatig giften op onze
bankrekening werden overgeschreven. Hieronder noemen we een aantal voorbeelden:
- Openbare Basisschool de Krullevaar uit Nieuwegein organiseerde voor het tweede jaar
een sponsorloop met een mooie opbrengst ad 2509 euro.
- Ichthusschool Baambrugge zamelt geld in voor Kolewa d.m.v. collectebussen op school,
dit jaar met een resultaat van 750 euro.
- Sylvia Speelman stond op beurzen met haar kunst, de prachtige opbrengst van €2000
doneerde zij aan stichting Kolewa eind 2016.
- Julia Wijnmaalen gaf Balinese massages aan klanten en verkocht daarbij lootjes ten
bate van stichting Kolewa voor in totaal 150 euro. Winnaars krijgen een gratis
behandeling.
- Nienke Groot stond op de culturele markt in Alphen aan den Rijn en verkocht
cupcakes, de opbrengst was 250 euro.
- Uitgevers van het boek “geboeid door Bali” doneerden namens hun stichting SerayaBarat een bedrag ad 2000 euro, een deel van de opbrengst van deze prachtige uitgave.
- De diakonie Gereformeerde kerk Katwijk aan Zee hield haar jaarlijkse collecte in
september 2016 en doneerde 362,70 euro.
- De oproep voor ondersteuning van het project “schoolbus” vond dankzij Paul en Greet
Kool gehoor binnen de doven-gemeenschap in Nederland.
- Stichting het Schone Streven trok zich het lot van Sayang Deru, met ernstige
brandwonden, dusdanig aan dat zij de behandelkosten ad 2835 euro spontaan
overboekten.
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Fondsenwerving op Bali:

De Red Carpet Champagne Bar in Seminyak draagt onze stichting een warm hart toe, zij
doneerden in 2016 30.000.000 idr / 2115 euro. In december kwam het team ons
opzoeken.

Rotary Club Nusa Dua en Rotary Club Seminyak droegen samen 17.500.000 idr / 1200
euro bij aan de exploitatie van onze Medicar. Daarnaast bezorgden zij onze patiënten een
prachtig kerstfeest in december 2016.
Baliteambuilding company is een reguliere sponsor en maakte maandelijks 3.500.000 idr
/ 245 euro op onze Indonesische rekening over ten behoeve van de exploitatiekosten van
ons opvanghuis “Rumah Bicara.
Young Professional Interns / Pure droeg 400 euro bij in kosten van het dierentuinbezoek .
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Galery Kaliuda organiseerde voor alle patiënten en hun eigen personeel een kerstviering
in Rumah Bicara, compleet met eten, cadeautjes en een donatie aan stichting Kolewa van
100 euro. Op datzelfde moment waren onze oud-patiënten op Sumba welkom bij het
Kaliuda Hotel.

7) Studenten & vrijwilligers:
In 2016 was er veel belangstelling vanuit Nederland voor een stage- of vrijwilligersplek bij
Stichting Kolewa op Bali. In het voorjaar kregen we versterking van twee diëtistes-inopleiding van de Hanze Hogeschool Groningen: Ineke Hartholt en Liset Bosma. Naast het
meewerken in het opvanghuis Rumah Bicara, schreven zij een klein handboek voor
gezonde voeding, gericht op moeders met kleine kinderen.
Sarah Alblas, verpleegkundige-in-opleiding, kwam als vrijwilliger de gelederen een aantal
maanden versterken. Haar onderzoek met betrekking tot preventieve maatregelen ten
aanzien van Dengue-koorts, was uiteraard ook voor ons team op Bali interessant.
Froukje van der Hoek, verpleegkundige, versterkte het Indonesische team drie dagen per
week als vrijwilliger.
Drie studenten logopedie, Sanne Rodijk, Hilde van Hees en Thiarda Tjeerdsma, eveneens
van de Hanze Hogeschool Groningen, deden in de periode september- december
onderzoek naar het niveau van de kinderen met een hoorstoornis in Karangasem.
Daarnaast stelden zij een boekje samen met 150 gebaren, te gebruiken door families met
een jong kind met een hoorstoornis.

Chiel Smelink, koos voor 4 maanden vrijwilligerswerk bij stichting Kolewa, na het
afronden van zijn middelbare school. Een zinvolle onderbreking, alvorens hij zou gaan
studeren.
Tejo Swart, lid van de Kumpulan groep Den Haag, kwam in december de handen uit de
mouwen steken als vrijwilliger. Na zijn pensionering koos hij voor een periode van
overwinteren op Bali en wilde zich drie dragen per week nuttig maken in Rumah Bicara.
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Lianne Engwerda (Sport & Spel) concentreerde zich met name op activiteiten in de
sloppenwijk en de school van Samaritania, gehandicapte kinderen bij veldpartner
Stepping Stones en onze Kolewa kinderen in Rumah Bicara.
Op Koningsdag en tijdens de Sinterklaasviering namen de studenten deel aan activiteiten
binnen de Nederlandse gemeenschap op Bali ter promotie van stichting Kolewa.
Vera Zonderop, afgestudeerd gezondheidpsycholoog, kwam naar Stichting Kolewa als
vrijwilliger. Zij stelde het solliciteren uit om een lang gekoesterde droom waar te maken.
Na terugkeer in Nederland bleef Vera actief meewerken aan de nieuw te lanceren website
en flyer.

8) Bezoek uit Nederland:
Om de bekendheid van Kolewa in Nederland te vergroten biedt de stichting de
mogelijkheid aan vakantiegangers op Bali om Kolewa te bezoeken. Hiertoe is een speciaal
voorlichtingsprogramma ontwikkeld waarbij alle onze projecten op het eiland bezocht
kunnen worden. In 2016 zag dit er als volgt uit: een kennismaking in het Kolewa
opvanghuis en een rondleiding door onze Indonesische medewerkers. Daarna kon men
mee boodschappen doen op de traditionele markt en een bezoek brengen aan de
sloppenwijken van Denpasar voor een outreach activiteit. Onze schisis patiënten werden
vaak verrast met kleding en speelgoed. Had men meer tijd dan gingen we gezamenlijk
naar Karangasem voor het bijwonen van een logopedie-les en een aantal huisbezoeken.
Dankzij dit programma kwamen mooie particuliere donaties binnen, zowel in goederen
als in financiële bijdrages. Op outreach konden we, door een mooie donatie van
Kraamzus uit Nederland, twee professionele bedden afleveren bij de kraamkliniek van
onze scout Putu (verloskundige).
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9) Website, social media en publicaties:
Website www.kolewa.com , de Facebookpagina Kolewa Foundation , ons LinkedIn
account, Instagram en krantenartikelen zijn samen met ons account op twitter
@stichtingkolewa de manier om bij het publiek in zowel Nederland als in de rest van de
wereld onder de aandacht te komen.
In 2016 is hard gewerkt aan een nieuwe website. Samen met het bureau Zininwebdesign
werden vanaf september tot het einde van het jaar door Manon Brugman, Vera Zonderop
en Syta Plantinga, teksten geschreven en foto’s gesorteerd alsmede de mogelijkheden tot
directe donatie verbeterd. We konden het nieuwe jaar met een frisse uitstraling beginnen.

In 2016 verdriedubbelde het aantal volgers op Facebook. Niet alleen de betrokkenheid
van onze volgers was hartverwarmend en leverde donaties op, het bleek eveneens een
uitstekend netwerk te bieden in binnen- en buitenland. Met name voor de meer ernstige
hulpvragen, zoals bij Heldi, Sayang, Ingky en Maggie met brandwonden was veel
aandacht.
Publiciteit was er in diverse kranten in 2016 zowel in binnen- als buitenland:
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Op het YouTube-kanaal van voorzitter Plantinga (ibusyta) zijn tal van
voorlichtingsfilmpjes te vinden, op de website kolewa.com wordt hier regelmatig naar
verwezen.
https://youtu.be/MBH45W1pa_c Greet & Paul Kool op Bali
https://youtu.be/XqNqEQUMa0Q bestuurslid Angela de Witte op Bali
https://youtu.be/Cjy7opmP1jI Sayang, een meisje met ernstige brandwonden
https://youtu.be/30Yr-YWFlwo Het opvanghuis “rumah Bicara” in Denpasar

In 2016 trouwde ons teamlid Uttari met haar Wayan. Uiteraard waren vrijwilligers en collega’s
aanwezig in traditionele Balinese sarong en kebaja. De plechtigheid vindt in haar dorp in Tabanan
plaats.
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10) Financieel verslag 2016:
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Balans:
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11) Tenslotte…

We kijken als bestuur terug op een zeer succesvol jaar dat zich laat kenmerken door een
woord: Groei
Allereerst groei in het aantal patiënten dat we hebben kunnen helpen. Onder andere
mogelijk door de uitbreiding van Rumah Bicara. Vervolgens is het Indonesische team
afgelopen jaar gegroeid in professionaliteit en zelfstandigheid.
Het aantal projecten is uitgebreid met het schoolproject voor dove kinderen.
De bekendheid van Kolewa is gegroeid, wat on-line goed te zien is door de toename van
het aantal volgers op social media, maar wat ook uit de vele donaties op te maken valt.
Ondanks de groei blijft de kracht van Kolewa de persoonlijke benadering. We weten de
persoonlijke verhalen (en het lijden dat daarachter zit) goed voor het voetlicht te brengen.
Donateurs worden persoonlijk op de hoogte gehouden van hetgeen met hun donaties is
gedaan, en de ontwikkelingen die de patiënten doormaken. Dit blijkt veel mensen aan te
spreken en dit zullen we dan ook blijven doen.
Voor de komende jaren zetten we in op stabilisatie en consolidatie. Verdere
professionalisering van ons hulp-aanbod, ontwikkeling van het team, professionalisering
van ons stage- en vrijwilligersbeleid en uiteraard blijvende aandacht voor fondsenwerving
zijn daarbij speerpunten.
Op deze wijze hopen we nog vele jaren de aller kwetsbaarsten een kans op een
menswaardig bestaan te geven.
Namens het bestuur van Stichting Kolewa:

Syta Plantinga, Andre Hemmelder, Clara Waardenburg, Angela de Witte en Manon
Waardenburg.
www.kolewa.com
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