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In 2017 hebben we intensief verder gewerkt aan de
versteviging van ons hulpverleningsprogramma in Indonesië,
waar het kinderen met een aangeboren handicap betreft.
Maar ook organisatorisch was er werk aan de winkel. Het
gezicht van Kolewa veranderde enigszins in de loop van het
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Stichting Kolewa,
voor een toekomst
met een glimlach

jaar: we werden officieel geregistreerd als Yayasan Kolewa
Harapan Indonesia, vanaf dat moment de Indonesische versie
van Stichting Kolewa. Met deze erkenning van lokale en
landelijke overheden gaan opnieuw deuren open, bieden we
het Indonesische team een betere bescherming op de
werkvloer en genieten we extra vertrouwen van patiënten en
hun families.
Naast de voor ons bekende eilanden, voegden we Alor en
Kalimantan toe aan ons verzorgingsgebied. Binnen het team
verwelkomden we een “nieuw gezicht” en werd de eerste
Kolewa-baby geboren. Qua hulpvragen speelde dit jaar naast
schisis, anusatresie een hele grote rol. In dit jaarverslag 2017
leest u alle verhalen, passend bij de vele gezichten van het
afgelopen jaar.
Inhoudsopgave:
Stichting Kolewa , Raadhuisstraat 110, 2406 AH Alphen aan den Rijn.
Correspondentieadres:

- Bestuur &
samenwerkingsvormen en
resultaten

Stichting Kolewa p/a Clara Waardenburg, secretaris,
Prof. L. Fuchslaan 1c, 3571 HC Utrecht, Nederland
Contact:
www.kolewa.com email: info@kolewa.com
Telefoonnummers:

- Medische hulpverlening
aan patiënten Bali & Nusa
Tenggara eilanden
- Rumah Bicara, de
thuisbasis op Bali

+31639198387 Clara Waardenburg (Nederland)
+6281237059714 Syta Plantinga (Indonesia)
*****************************
Bank & Fiscaal
Bankrelatie Nederland: ABNAMRO
NL79ABNA0980910668

- Outreach & evacuees
- Logopedie & gebarentaal
en het schoolproject
- Fondsenwerving
- Vrĳwilligers & studenten

Bankrelatie Indonesië: MANDIRI
BIC: BMRIIDJA acc: 145-00-1042164-8 accountholder: Plantinga Sytske
Fiscaal nummer: ANBI 40586

- Bezoek uit Nederland
- Website & Media

KvKh: 28114958
*******************************************

- Financieel verslag
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1) Bestuur & Samenwerkingsvormen:
Samenstelling bestuur:

!

!

Het bestuur bestaande uit Syta Plantinga (voorzitter), Clara Waardenburg (secretaris), Andre
Hemmelder (penningmeester), Angela de Witte (algemeen bestuurslid & PR) 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 video-bellen plaats. Clara Waardenburg is de eerste
contactpersoon ten aanzien van studenten & vrijwilligers en voert 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 Angela de Witte en Manon Brugman
zijn binnen de PR-commissie verantwoordelijk voor de website en nieuwsbrief.
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 mede de oprichting van
Yayasan Kolewa Harapan Indonesia aan. Als oprichter trad zij toe tot de Raad van Toezicht
aldaar. Per 1 januari 2018 wordt de nieuwe stichting officieel gezien als veldpartner van
Stichting Kolewa.
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Samenwerkingsverbanden op Bali:
Lumina Hearing Centre & Yayasan Corti: Gevestigd in Denpasar, beschikt men over zowel een
professioneel hoortest-centrum, als een school voor dove en slechthorende kinderen. Er is
sprake van een goede samenwerking. De professionaliteit en de mogelijkheden met betrekking
tot logopedie-training van ons team zijn goed. Diensten die Kolewa afneemt worden in rekening
gebracht en voldaan via de Mandiri Bank Indonesia. In 2017 werden er 88 hoortesten
afgenomen, 6 apparaten vervangen of gerepareerd. 8 Kinderen gingen naar de Corti-school.
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 2017 maakten
wij vanuit onze „outreach”-activiteiten gebruik van de expertise van het JFF-team voor in totaal
20 patiënten. Deze veldpartner biedt de zorg gratis aan, Stichting Kolewa droeg echter zorg
voor reis & verblijfkosten en begeleiding vanuit ons team.
Stepping Stones: Marianne Oomen, fysiotherapeute, staat aan het hoofd van deze organisatie
in het noorden van Bali. Hun deskundigheid ligt op het gebied van revalidatie en orthopedische
hulpmiddelen. Gezamenlijk organiseren we outreach activiteiten in hun regio, Stepping Stones
doet het scouten, Stichting Kolewa komt op locatie, verzorgt hoor-testen, medische consulten
en behandelingen in Denpasar. Daarnaast maken we maandelijks gebruik van hun locatie voor
het geven van logopedie en gebarentaal aan 25 dove en slechthorende kinderen uit Buleleng.
Families van de gescoute patiënten werden allen in ons waterfilter-project opgenomen,
waarover later in dit verslag meer.
Solemen Foundation: Geestelijk en/of lichamelijke handicaps worden professioneel begeleid
door deze organisatie. Stichting Kolewa verwijst af en toe een patiënt door en kan een beroep
doen op hun expertise. Omgekeerd nemen wij kinderen met een hoorstoornis van hen over in
ons programma. Er is geen financieel verkeer tussen de veldpartners.
Yayasan Sedasa Sunar: Met deze Balinese veldpartner bezochten wij in 2017 twee maal arme
gebieden op Bali. Samen met een team van artsen, verpleegkundigen, apothekers etc.
ondersteunden wij de gratis consultatie en behandeling ter plaatse, woonden we seminars bij en
was er sprake van kennisoverdracht op het gebied van logopedie. Deze outreach vindt altijd
plaats in een schoolgebouw van de overheid. Tijdens het wachten op de dokter, hield ons team
de honderden schoolkinderen bezig met creatieve en sportieve activiteiten.
Yayasan Anak Kanker: Fredrik, (oog-tumor), werd verwezen naar deze stichting. We
ondersteunden de moeder en doneerden voedsel-pakketten aan de veldpartner.
———————————————————————————————————————————
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Vrienden voor Schoon Water Indonesie: Een groep Nederlandse expats op Bali bereidt
simpele waterfilter-systemen voor een aantal distributeurs waaronder stichting Kolewa voor. Wij
kopen deze aan voor 400.000 idr. (25 euro) en doneren ze aan arme families die geen toegang
tot schoon drinkwater hebben. In 2017 doneerden we 60 sets waterfilters.
Puspadi: In de werkplaats van deze veldpartner worden orthopedische hulpmiddelen
vervaardigd, zoals Danish Brown schoenen, protheses en andere orthopedische hulpmiddelen.
Onze patiënten ontvingen van deze veldpartner een goede begeleiding in het aanmeten en
leren gebruiken van deze hulpmiddelen, zoals Putu wiens been eerder geamputeerd werd.
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 2017 bij door met ons team, aangevuld met
vrijwilligers en studenten iedere vrijdag Engelse les te geven aangevuld met sport & spelactiviteiten. De materialen hiervoor namen we zelf mee. Als extra activiteit organiseerden we
een schoolreis naar het vogelpark op Bali voor de kinderen die er intern verblijven in combinatie
met onze logopedie-groep uit Karangasem.
Niti Mandala Club: Een school voor jong volwassenen met een leerprobleem, achterstand of
lichte handicap als autisme. Iedere donderdag gingen we daarheen voor het geven van Engelse
les onder leiding van teamlid Holldyn Nitti. Vrijwilligers en studenten assisteerden haar daarbij.

———————————————————————————————————————————
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Enkele voorbeelden van consulten bij veldpartners, voortgekomen uit ons outreach-project.

Aard van de oogafwĳking bĳ 20 patienten

Cataract is een groot probleem. Niet alleen bij
ouderen. Ook kinderen worden soms geboren met
congenitale cataract. Hun operatie geschiedt niet
poliklinisch maar tijdens algehele narcose in het
ziekenhuis. Overige problemen in de onderstaande
statistiek werden veroorzaakt door ongevallen of
schildklierproblemen.

AANDOENING

AANTAL PATIENTEN.

tumor

1

glaucoma

1

cataract

7

myopia

4

overige

7

Pie Chart

Column Chart
7

7

tumor
glaucoma
cataract
myopia
overige

7
5%

5

5%

35%
4

4

35%
2

0

20%

1

1

tumor

glaucoma

cataract

myopia

overige

1

2017 Patiënten met een zicht-probleem

Vanuit onze outreach activiteiten op Bali werden in
totaal 20 patiënten doorverwezen en begeleid door het
Kolewa team. Eerste consult vond plaats bij
veldpartner JFF. In het geval van cataract vond de
operatie eveneens bij hen plaats in Sanur onder lokale
verdoving. De patiënten kwamen vervolgens in ons
opvanghuis op adem en konden de volgende dag
reeds voor een nacontrole. Gemiddelde verblijfsduur
is 4 tot 5 dagen.
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Hoortesten per kwartaal 2017

In 2017 lag de nadruk van de hoortesten vooral op het
vierde kwartaal waarbij we een groot aantal
schoolkinderen met hoorproblemen een hoortest
afnamen. In totaal zijn er 94 patiënten in samenwerking
met Lumina Hearing Centre gezien, beoordeeld en
werden in de meeste gevallen hoorapparaten
aangemeten.
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In totaal werden er vanuit ons outreach programma 94
kinderen/ouderen getest waarvan 71 patiënten van
Stichting Kolewa hoorapparaten kregen aangemeten.
Deze bleven we monitoren, batterijen, hoorslang en
oorstukjes van de kinderen worden regelmatig
gecontroleerd tijdens de logopedie lessen. Een ASSR
test wordt gedaan bij kleine kinderen. De KNO arts
brengt hen hierbij in slaap met toestemming van de
ouders.
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2) Medische hulpvragen op Bali en de NTT-eilanden:
Scouten op Timo, Rote, Sumba, Flores, Sumbawa, Alor, Kalimantan:
In 2017 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. Op alle eilanden hebben we Indonesische free-lance scouts die zich inzetten voor stichting
Kolewa: Dankzij deze medewerkers kunnen wij efficiënter te werk gaan en verloopt de
communicatie vlotter. Op Flores is dit mevrouw Maria Oktaviani Budjen, op Sumba is al enkele
jaren scout Anggie onze contactpersoon. Op Bali is nog immer verloskundige mevrouw Putu
Nusrani onze grote steun en toeverlaat in het scouten van kinderen. Haar netwerk wordt
gebruikt om zoveel mogelijk collega’s te informeren en kinderen door te verwijzen naar stichting
Kolewa. Alor werd als nieuw eiland toegevoegd aan ons verzorgingsgebied, scout Zacharius
bezocht voor ons in eerste instantie de patiënten. Op Rote werken we samen met Frans Soai.

Ruim 113 kinderen en jong volwassenen gevonden en geholpen!
Iedere patiënt werd bezocht om een goede indruk van de thuissituatie te krijgen en het traject in
alle rust aan de ouders uit te leggen, belangrijk daarbij is de aanwezigheid van de juiste
(reis)papieren, geboorteakte, identiteitsbewijs en BPJS Kesehatan (ziekenfonds). We reizen
doorgaans met een groep van twee tot vier patiënten en een Kolewa-begeleider. 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 heeft
geleerd dat vrouwen dat beter voort zetten, eenmaal terug in hun eigen woonsituatie. Alle
patiënten moeten zich een dag voor vertrek melden of worden door ons team opgehaald.
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 9 maanden.
———————————————————————————————————————————
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Patiënten die een operatie/opname ondergingen in 2017
Al deze patiënten verbleven in 2017 samen met een
begeleider in ons opvanghuis. De kosten voor transport,
onderdak, maaltijden, medicatie en tijdelijke educatie waren
voor rekening van Stichting Kolewa, even als een groot deel
van de schisis-operaties.

AANDOENING
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waar kwamen de patiënten vandaan en hoe
werden de kosten verdeeld?
OPERATIE KOSTEN
Stichting Kolewa

45 patienten

Rotary Club Nusa Dua

49 patienten

BPJS (Indonesisch ziekenfonds

19 patienten

TOTAAL AANTAL PATIËNTEN

113 OPNAMES

REIS & VERBLIJF

AANTAL
PATIENTEN

Stichting Kolewa

alle 113 ten
laste van
stichting kolewa

EILANDEN
Bali

19 patienten

Rote

8 patienten

Timor

10 patienten

Sumba

40 patienten

Sumbawa

8 patienten

Alor

8 patienten

Kalimantan

8 patienten

Java

2 patienten

Flores

11 patienten

komodo

2 patienten
113 PATIENTEN
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Behandeling, operatie en daarbij behorende kosten:
Voor schisis patiënten werd in juli 2017 opnieuw een Memorandum of Understanding getekend
met het Dharma Yadnya ziekenhuis in Denpasar, waarbij de Rotary Club Nusa Dua zich garant
stelde voor gemiddeld 4 operaties per maand 49 in totaal). De overige plastische chirurgie
operaties kon Stichting Kolewa realiseren dankzij donaties van diverse fondsen en particulieren
(45 in totaal).
In de MOU werden de tarieven als volgt vastgesteld voor de komende twee jaar:
- operatie gespleten lip 6.250.00 idr / 400 euro - operatie gespleten gehemelte idem
- operatie gespleten lip in combinatie met gespleten gehemelte 9.000.000 idr/ 550 euro
- bone graft operatie ( bot transplantatie van heup naar kaak) 9.000.000 idr/ 550 euro
Deze bedragen zijn inclusief eerste consult, 2 nachten opname en nacontrole.
Voor de overige aandoening zoals hydrocephalus, geen anus (anusatresie) en brandwonden
zorgen we dat iedere patiënt aanspraak maakt op de Indonesische basis-verzekering BPJS. Voor
de allerarmsten betaalt Stichting Kolewa de jaarlijkse premie van 50 euro. 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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3) Rumah Bicara:
Tijdens het verblijf in het opvanghuis van Stichting Kolewa werden zowel moeder als kind
voortdurend activiteiten aangeboden. We trachtten hiermee bewustwording op punten als
gezonde voeding, hygiene en persoonlijke verzorging en educatie te bewerkstelligen. Ook werd
er aandacht besteed aan de opvoeding met behulp van o.a. een speciaal hiervoor ontwikkeld
boekje, waarin zaken behandeld worden als belonen en straffen op een verantwoorde manier.
Alle kinderen deden ’s ochtends mee aan de tandenpoets-klas en het gezamenlijke
knutselen, samen met de vrijwilligers en studenten uit Nederland. Voor de schisis-kinderen was
daarnaast het volgen van de logopedie-lessen een must.
Voor al de genoemde activiteiten schaften we regelmatig materialen aan. Daarnaast werd
er iedere dag gezorgd voor vers fruit, soms in de vorm van zelfgemaakte ijsjes, dan weer in de
vorm van fruit-sate of een lekkere shake. Voor de nodige frisse lucht gingen we met de groep
regelmatig wandelen of maakten een uitstapje naar een publiek park met speeltuin of een tripje
naar het strand voor een picknick.
In de keuken zwaait Heldi (voormalig brandwonden patient) de scepter. Zij nam deze taak
over van Ledy, die medio 2017 vertrok naar Flores om voor haar ouders te zorgen. Zoals in de
huisregels wordt gesteld, hielpen de moeders bij het schoonmaken van vis, kip en groenten ter
voorbereiding van de drie maaltijden per dag. De schoonmaak viel dit jaar wederom onder de
verantwoordelijkheid van Klement (voormalig schisis-patient) bijgestaan door de begeleiders van
de patiënten. Niluh Juliani (Ana) werd halverwege het jaar benoemd als team-leader en Uttari als
haar plaatsvervanger. Dessy, Widia en Holldyn begeleidden de patiënten naar de ziekenhuizen.
In april werd afscheid genomen van teamlid Arini en werd Holldyn voor onbepaalde tijd
aangenomen.

———————————————————————————————————————————
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4) Outreach op Bali:
Onder outreach op Bali vallen vele hulpvragen en activiteiten. Dit varieerde in 2017 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
Ford ranger 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).
Evacuees: In september werden we op Bali opgeschrikt door een onrustige vulkaan: de Mount
Agung. Ruim 150.000 mensen moesten hun huis verlaten wegens eruptie gevaar. Er werden tal
van kampen ingericht buiten een straal van 15 kilometer van de berg. Stichting Kolewa
organiseerde noodhulp in de vorm van voedsel en dekzeilen in verband met het komende
regenseizoen. Wekelijks trok het team naar Karangasem om te ondersteunen. In totaal brachten
we in 2017 veertien weken lang goederen voor gemiddeld zes kampen per missie, met inzet van
onze Ford Ranger en de “schoolbus” van Kolewa, soms aangevuld met een ingehuurde
vrachtwagen.
Huisbezoeken: De Ford Ranger 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. De auto is voorzien van een aantal logo’s van sponsors uit Nederland en Indonesie.

———————————————————————————————————————————
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5) Logopedie & voorlichting aan kinderen en hun ouders:
In 2017 continueerden wij ons logopedie-programma. Met name voor de doelgroep kinderen
met een hoorstoornis maakten we wederom een enorme groei door en lukte het om 8 kinderen
dagelijks naar speciaal onderwijs in Denpasar te zenden.
Schisis-kinderen: Kinderen met een open gehemelte zijn veelal getraumatiseerd door hun
spraak-probleem. De nasale klanken zijn onverstaanbaar en leveren sociaal gezien problemen
op. Tijdens het verblijf in ons opvanghuis besteedden we veel tijd aan verbetering. Het Kolewazelf-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 2017 voor
ruim honderd kinderen in Rumah Bicara een basis voor een betere spraak, voeding en
gebitsverzorging. Tijdens de familie-bijkomsten op Bali en Sumba werd een en ander herhaald
en geoefend.
Pre-surgery Dental Care: Nog voor kinderen hun eerste consult bij de plastisch chirurg
afleggen, gaan ze onder onze begeleiding naar de tandarts. Middels een goede samenwerking
met de kliniek Dental 911 kunnen ze vervolgens met een schoon en hersteld gebit de
operatiekamer in. Dit voorkomt infecties en leert patient en ouders voor de toekomst hoe
belangrijk tandenpoetsen is. In principe ondergaat iedere schisis patient, ouder dan 4 jaar, deze
behandeling.
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Family-gathering Sumba:
Op het eiland Sumba organiseerden we de jaarlijkse familie-bijeenkomst voor 50 ex-patiënten.
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 Ana, Dessy en
Widia, scout Anggie, verloskundige Nusrani Putu en vrijwilliger Jantien (gediplomeerd
logopediste) alsmede Ed en Miranda Monteiro (Kumpulan groep Den Haag) 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. Ontspanning en samen eten stonden uiteraard ook op de agenda.

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
en hebben we hoortesten & hoorapparaten gefinancierd. Iedere week ging het Kolewa team
naar dit arme deel van Bali om logopedie en gebarentaal lessen te geven. De lessen vonden
plaats in het huis van verloskundige Nusrani Putu. Na drie jaar zien we veel verbetering! Zowel
bij de ontwikkeling van de kinderen als in ons eigen lesprogramma dat met behulp van
studenten uit Nederland en veldpartners steeds professioneler is geworden. Met enige
regelmatig nodigden we de kinderen tevens uit om extra les te krijgen in ons opvanghuis
“Rumah Bicara”. Transport wordt dan door Stichting Kolewa geregeld.
———————————————————————————————————————————
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Ook in Buleleng (het noorden van Bali) is inmiddels een groep van 25 kinderen ontstaan. Medio
2017 zijn we daar van start gegaan met maandelijkse begeleiding op de twintigste van de
maand. Kinderen worden hier gestimuleerd en voorbereid op hun toekomstige gang naar de
naburige SLB-school van de overheid. Een school met een speciale afdeling voor dove &
slechthorende kinderen. De focus in deze groep ligt op acceptatie, begrip en het leren
communiceren middels gebarentaal.
Doorstromen naar speciaal onderwijs: Het schoolproject. Na drie jaar logopedie op locatie in
Karangasem 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 werkomgeving. We richtten ons in 2016 reeds 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. In 2017 deden we er alles aan om voldoende financiële ruimte creëren voor
schoolgeld, materialen, uniformen en een schoolbus voor het dagelijks vervoer voor in totaal
acht kinderen. Hiervoor werd samen met Paul en Greet Kool van Gezinshuis Stellaluna succesvol
actie gevoerd in Nederland. Acht kinderen hebben in december met veel plezier en een goed
rapport hun eerste schooljaar afgesloten. Het inmiddels opgebouwde zelfvertrouwen toonden zij
door op te treden op het grote kinderfeest van Rotary Club Nusa Dua met een lied in
gebarentaal over hygiene en handen wassen voor het eten! Audicien Monique Wetting uit
Nederland, op vakantie op Bali, bezocht de kinderen op school en controleerde hun
hoorapparaten nog eens extra.
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Familygatering Bali & een bezoek aan Bali Birdparc:
Op Bali combineerden we meerdere groepen en vond in april 2017 de eerste family-gathering
plaats. Zowel schisis patiënten als dove & slechthorende kinderen uit Bali werden uitgenodigd
voor het bijwonen van dit twee-daagse evenement in Sanur. Het programma was gelijk aan dat
van Sumba, met dien verstande dat voor de logopedie voor iedere doelgroep een passende
aanpak was voorbereid. In totaal waren er 30 families aanwezig. Aan het programma werkten
o.a. mee: Nusrani Putu, verloskundige en werkzaam op het consultatiebureau van de overheid
in Rendang, Karangasem, Dr. Eka, hoofd KNO Sanglah Hospital Denpasar, Eva Prins en Alysha
Chandoe, stagiaires maatschappelijk werk en pedagogiek uit Nederland en Niluh Juliani (Ana) ,
manager Kolewa opvanghuis welke voorlichting gaf over het gebruik van waterfilters ten
behoeve van schoon drinkwater. Veldpartner Lumina Hearing Centre droeg zorg voor de
controle van de hoor-apparaten. Froukje van de Hoek, verpleegkundige en Uttari, team-lid &
verloskundige bij stichting Kolewa deden de controle van de schisis patiënten (post-operatief),
zij checkten het gehemelte en de kaak op eventuele problemen. Naast logopedie en een
presentatie door Nusrani Putu aan de ouders, trad een groep van artsen en KNO-studenten
onder voorzitterschap van dr. Eka op. Tijdens een muzikaal intermezzo beelden zij uit hoe
schadelijk bepaalde zaken in het dagelijks leven voor het gehoor kunnen zijn en hoe
beschadiging kan worden voorkomen.
In augustus 2017 gingen we met de dove & slechthorende kinderen als extra educatieve
activiteit naar het vogelpark op Bali.
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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 werd in 2017 de fondsen aangeboden, samen met
het jaarverslag en een concrete financiële hulpvraag.
Project Namaste : Project Namaste is het particuliere initiatief van Bram en Rinnie de Groot uit
Franeker. Al vele jaren zetten zij zich 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 2017 het enorme bedrag van 26.230
euro te vergaren. Eens per jaar komt het echtpaar naar Bali om samen met het team daar de
projecten te bezoeken. Dit jaar was dat in april en woonden zij o.a. de familie bijeenkomst op
Bali bij. Ook reisden zij mee naar Timor en Rote. Voor het eerst maakten ze kennis met het
waterfilter-project van Stichting Kolewa, tijdens een demonstratie in Lovina. Daarnaast gaven zij
samen met Syta Plantinga, (voorzitter stichting Kolewa) in Nederland diverse presentaties
waaronder die aan het bestuur van de Pikulan kringloopwinkel, hetgeen resulteerde in een
aanzienlijke financiële injectie aan het NTT-project ( reis & verblijf-kosten en operaties t.b.v.
schisis-kinderen)
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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 benaderd voor het geven van een
presentatie en het beantwoorden van vragen. Regelmatig resulteerde dit in een mooie bijdrage
ter completering van onze begroting 2017.
Openbare School de Krullevaar: Syta Plantinga bezocht de laatste schooldag in juli 2017.
Tijdens de vrijmarkt op het plein werd zij toegesproken door het hoofd van de school en mocht
zij de opbrengst van de jaarlijkse sponsorloop in ontvangst nemen.
Vrouwennetwerk Alphen aan den Rijn: Bestuurslid Manon Brugman introduceerde de
stichting en hield samen met voormalig student logopedie Sanne Rodijk een lezing.
Voorafgaand werd binnen het netwerk aktie gevoerd en op de avond zelf kregen onze
afgevaardigden een fraaie cheque overhandigd.
Imas Trainingen: Maureen Anganois en Peter Schmitt leerden elkaar kennen bij een collega
opleider waar zij beiden trainingen verzorgden en ontdekten hun gezamenlijke passie: Pitjit
( masseren in het Indonesisch ). Het doorgeven van hetgeen zij van huis uit hebben
meegekregen, hun culturele erfgoed en hun passie voor het massagevak, vormen het
fundament van hun bedrijf. Als goed doel kozen zij in 2016 Stichting Kolewa. In 2017 stond een
studiereis naar Bali gedeeltelijk in het teken van onze stichting en overhandigden zij aldaar een
prachtige donatie. Tijdens een benefiet massage-dag in Zoetermeer waren Angela de Witte en
Manon Brugman vanuit Kolewa aanwezig voor het geven van uitleg over de projecten.
Presentatie AFAS: Syta Plantinga en Clara Waardenburg gaven een toelichting op de aanvraag
die was gedaan bij het bedrijf AFAS. Mede dankzij het tonen van een film over stichting Kolewa,
werd onze hulpvraag gehonoreerd met een donatie ad 10.000 euro. Op 2 december woonden
Manon Brugman en Clara Waardenburg bij hetzelfde bedrijf een bijeenkomst bij van alle goede
doelen die het bedrijf in 2017 had gesteund.
WereldWijd voor Kinderen: Clara Waardenburg en Syta Plantinga woonden de WereldWiijd
Kinderdag bij in Hilversum en bemanden enkele uren de Kolewa-stand. Met name werd ons
school-project voor dove en slechthorende kinderen nader toegelicht tijdens deze bijeenkomst.
Rotary Club Uithoorn: Andre Hemmelder en Clara Waardenburg presenteerden Stichting
Kolewa en haar projecten tijdens een avond-vergadering van deze service-club op uitnodiging
van Egon Hogenboom.
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Particuliere initiatieven: Voor het vergroten van de naamsbekendheid van onze stichting zijn we
mede afhankelijk van ambassadeurs en vrijwilligers die ons een warm hart toedragen. Hun inzet
maakte dat er uit particuliere hoek zeer regelmatig giften op onze bankrekening werden
overgeschreven. Hieronder noemen we een aantal voorbeelden:
- PURE Volunteer organiseert inspirerende jongeren reizen en vrijwilligerswerk naar Azië.
Jaarlijks komt er een groep naar Bali en zetten zij een dag in het teken van Stichting Kolewa.
In 2017 assisteerde een enthousiaste groep jonge dames bij de schoolreis naar het Vogelpark
en stonden daarbij garant voor de entree voor alle kinderen en begeleiders! (http://
pureexpedition.nl)
- Begin 2017 kwamen Redmar en Lychelle van Care4Needs naar Bali met het aanbod een
documentaire te maken over stichting Kolewa. Dit initiatief werd met beide handen
aangegrepen en dankzij deze twee enthousiaste ambassadeurs hebben we nu prachtige
beelden te zien op YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=GBdFU7hh3d4&t=17s)
- Huisarts K.van Alphen bezocht de projecten op Bali en trok zich het lot van een jonge
studenten met scolioses aan. Dankzij hem kon Ayu naar een kliniek in Yogyakarta voor het
aanmeten van een op maat gemaakte brace.
- De Kumpulangroep Den Haag bestaat uit een aantal leden met Indonesische roots en een
warm hart voor met name onze patiënten uit Sumba. In 2017 zamelden zij regelmatig geld in
om een aantal schisis-operaties mogelijk te maken.
- Personeelslid Cora Burger van Veilig Thuis Amsterdam zamelde, voorafgaand aan haar reis
naar Bali, onder de collega’s geld in en maakte zo tijdens haar vakantie een prachtig gebaar.
- De CVK Protestante Gemeente Nij-Beets organiseerde een stamppotten buffet en zamelde
daarmee aan het begin van het jaar 400 euro in ten behoeve van Stichting Kolewa.
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Donateurs: Vaste maandelijkse ondersteuning van een aantal trouwe Kolewa-vrienden was in
2017 wederom een hart onder de riem. We danken o.a. familie Landheer, de heer Latupeirissa,
Together Detachering, HD-consultancy, de heer Koornstra en anderen voor hun bijdrage en
hopen dat in 2018 deze groep zich verder zal uitbreiden.
Fondsenwerving op Bali: Zoveel mogelijk grepen we kansen aan om ook vanuit Indonesie
aandacht voor het ons werk te krijgen. Met name Syta Plantinga zette zich ter plaatse in voor het
leggen van contacten. In 2017 mochten we van een aantal ondernemingen een donatie in
rupiah’s ontvangen. Wij danken Red Carpet Champagne bar / Bali Teambuilding Company /
Volkopi Sumatra/ Rotary Club Nusa Dua en Rotary Club Seminyak voor hun betrokkenheid.

globaal donatie overzicht

Via verschillende kanalen komen onze giften
binnen. In samenwerking met BIS, via actieve
fondsenwerving vanuit het bestuur van stichting
Kolewa, via social media en de website en dankzij
het goede werk van onze ambassadeurs in
Nederland onder familie, vrienden en collegae. Ook
in Indonesie werd door een kleine groep bedrijven
een steentje bijgedragen!

HOE VERWORVEN?

TOTAAL IN EURO

via BIS

55.000

via Kolewa

81.500

bedrĳven

15.300

particulieren

43.300

Indonesie

20.000

totaal

215.100

Column Chart
Pie Chart

90.000

via BIS
via Kolewa
bedrijven
particulieren
Indonesie

81.500
67.500

45.000

9%
26%

55.000
20%

43.300
22.500

0

7%

20.000

15.300

38%
via BIS

via Kolewa

bedrijven

particulieren

Indonesie

1

———————————————————————————————————————————
DE VELE GEZICHTEN VAN STICHTING KOLEWA… IEDER MET EEN EIGEN VERHAAL

!2 0

WWW.KOLEWA.COM

STICHTING KOLEWA

JAARVERSLAG 2017

7) Studenten & vrijwilligers: 2017 bracht ons kennis en ideeën, overgebracht uit Nederland
door studenten en vrijwilligers vanuit verschillende vakgebieden.Via de Hanze Hogeschool
Groningen, Hoge School Den Haag, Young Professional Interns en Pure was er volop
belangstelling voor bijvoorbeeld een stage Stichting Kolewa op bali.

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. Veel bezoekers vonden het vooral leuk om mee te gaan naar de lokale markt en
een donatie te doen aan ons opvanghuis in de vorm van rijst, groente, olie etc. Ook was er veel
aandacht voor de kinderen in Rumah Bicara en de kinderen van de logopedie-groep in
Karangasem. Vanaf september waren tevens regelmatig Nederlanders geïnteresseerd in een dag
“outreach” langs de opvangkampen, waar de evacuees van de Mount Agung werden
ondergebracht onder zeer primitieve omstandigheden.
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Andere bezoekers c.q. sponsors kwamen om het gehele medische proces van “hun” schisiskindje mee te maken, Zij bezochten niet alleen Rumah Bicara maar ook het ziekenhuis en in
sommige gevallen zelfs het kindje in de thuis-situatie.

Nieuw in 2017 was dat we regelmatig dozen hulpgoederen en knuffels ontvingen vanuit
Nederland. Vrienden van Kolewa waren bereid de kosten van verzending op zich te nemen en
ons te verassen met pakketten. Voor het team en de patiënten een feest om uit te pakken!!

Bezoekers uit Denpasar kwamen spontaan langs. Meestal vanuit een kerkgenootschap. In de
decembermaand vierden we zelfs tweemaal kerst in Rumah Bicara. Eten mocht daarbij niet
ontbreken, men had dan ook voor alle aanwezigen een lunchpakket en drinken meegenomen,
naast tal van andere giften voor de voorraadkast!
———————————————————————————————————————————
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9) Website, social media en publicaties:
One website www.kolewa.com is inmiddels drie-talig, de Facebookpagina Kolewa Foundation
tweetalig en ook op Instagram zijn we veelvuldig paraat met beeldverslagen van de dagelijkse
activiteiten. Een interview met Syta Plantinga in“Mijn Geheim”en aandacht in de nieuwsbrief van
Kumpulan groep Den Haag waren samen met ons account op twitter @stichtingkolewa mooie
kansen om bij het publiek onder de aandacht te komen. In 2017 werd daarnaast ook de eigen
nieuwsbrief frequent naar een paar honderd Kolewa-vrienden verzonden. In het Indonesische
nieuws waren we onder andere te vinden met de berichtgeving over het bouwen van toiletten
voor de evacuees in een van de opvangkampen, met het verlenen van hulp aan het jongetje
Orip uit Kupang en de fondsenwerving in samenwerking met de organisatie
“MyLittleRedEnvelope”
Op de site van de online boekenwinkel https://www.youbedo.com kregen we aandacht voor ons
schisis-project. De eigenaren van dit bedrijf besloten, na een bezoek aan Bali, aktie te voeren
voor de operatie van drie kinderen. Deze aktie loopt door in 2018.
In Alphen aan den Rijn kreeg o.a. de aktie van het vrouwennetwerk aandacht in de pers. http://
www.alphens.nl/nieuws/overig/29121,vrouwennetwerk-rijnstreek-doneert-aan-stichtingkolewa.html

In Memoriam: In oktober namen wij helaas afscheid van onze zeer
gewaardeerde vriend, mentor en veldpartner John Fawcett. Tot op de dag
van vandaag wordt hij gemist, ook al gaat de samenwerking met zijn
opvolgers gewoon door. Op Bali woonden we met het team de crematie
bij. Wij zullen hem eeuwig dankbaar blijven voor de hulp aan Heldi en
Ingky. Samen maakten we het mogelijk deze, twee ernstig verbrande
jongeren, te laten opereren in Perth in 2015 en 2016.
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10) Financieel verslag 2017:
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Dankzij de vele vrienden van
Stichting Kolewa, Fondsen en
donateurs werd 2017 in alle
opzichten succesvol jaar.

!3 0

WWW.KOLEWA.COM

STICHTING KOLEWA

JAARVERSLAG 2017

Tenslotte:
De eerste Kolewa-baby was het zoontje van teamlid Uttari! Hij werd in januari 2017 geboren. Op
1 april hervatte Uttari haar werk bij Stichting Kolewa.
Op 28 december sloten we in Indonesie het jaar af onder het genot van een hapje en een
drankje. Syta Plantinga sprak tijdens deze bijeenkomst haar dank uit voor de tomeloze inzet van
het team , de vrijwilligers en studenten en de free-lancers zoals chauffeur Wayan, technicus Eko
en aannemer Wayan.
We kijken als bestuur terug op een zeer succesvol jaar dat zich laat kenmerken door het woord:
consolideren. We werkten aan duurzaamheid en het sterker maken van onze organisatie op Bali.
Mede door de oprichting van Yayasan Kolewa Harapan Indonesia hebben we hierin flinke
stappen kunnen zetten.
Voor de komende jaren zetten we in op professionele en stabiele hulpverlening en het trainen
van het Indonesische bestuur en team op weg naar zelfredzaamheid. Op deze wijze hopen we
nog vele jaren, samen met hen, 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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