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Mirecle Jevano Miru 
geboren op Ambon met de nodige pech! 

 

Afgelopen maand bezocht het team van 
Stichting Kolewa (Yayasan Kolewa Harapan Indonesia) op Ambon onder andere het Caleb 
House. Hier haalden we de kleine Mirecle op, geboren met schisis en onontwikkelde 
handjes. Een lief en vrolijk knaapje, bleek achteraf. In het begin was hij een beetje verlegen 
met al die aandacht voor zijn persoontje.  

    Het verhaal van Mirecle: 
Geboren op Ambon in mei 2015. Of het de schrik was over de onvolmaaktheid van 

zijn kind, of het totaal niet accepteren blijft de vraag. De vader van Mirecle is niet meer in 

beeld. De jonge moeder (nu 23 jaar) zorgt samen met oma Sinta voor haar kind. Ze doen 
dat liefdevol, maar met de nodige ongerustheid.  

Ze wonen in een klein huisje gemaakt van zinken platen, hebben weliswaar 
elektriciteit maar halen water uit de put van de buren. Oma is vaak met Mirecle in het Caleb 
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House te vinden, daar speelt hij met kinderen die hem niet plagen of buitensluiten. Heel 
anders dan in de buitenwereld. Oma heeft jarenlang gekookt in het kindertehuis.  

Miracle werd eerder op Ambon geopereerd aan zijn hazenlip. Het open gehemelte 
werd echter nooit gesloten, daarvoor zijn de middelen en de kennis niet aanwezig op dit 

Molukse eiland. Na een lange reis, onder begeleiding van ons Kolewa-team, kwamen 
Mirecle en oma aan in Denpasar en werden ondergebracht in het Kolewa-opvanghuis 

“Rumah Bicara”. Dit samen met nog vijf andere kids uit Ambon met een medische 
hulpvraag.  

Inmiddels is zijn gehemelte operatief gesloten op 9 juli en heelt de wond goed. Er is 
echter nog meer met Mirecle aan de hand en dat heeft als gevolg dat er een tweede 

onvoorziene operatie mogelijk blijkt. Plastisch chirurg dr. Asmarajaya kan het ventje ook aan 
zijn handen opereren.  

Deze operatie is niet vooraf gepland en betekent ook dat Mirecle en oma langer bij 
Kolewa moeten verblijven. De kosten hiervoor zijn vooralsnog niet gedekt, maar toch willen 

we deze kans niet voorbij laten gaan.  Onze hulpvraag:   Operatie 950 euro ( 15.000.000 
idr) / extra verblijf  van 6 weken bij Kolewa oma en kind 225 euro (3.500.000 idr). Totaal 

1175 euro.  

Iedere donatie betekent voor dit kind een stapje dichter bij “beter functioneren” in 

de toekomst. Door het los prepareren van de vingers krijgt hij een betere motoriek. Helpt u 
ons mee dit te realiseren? 
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