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Beste belangstellende donateur,

Woloan, juli 2016

Mijn vakantie in Nederland is achter de rug. Een mooie tijd. Vooral de ontmoetingsdag deed mij erg goed met
zoveel bezoekers en een goede organisatie. Veel dank voor uw belangstelling en hulp.
Februari: Onder de naam ISSN heeft de academie haar eerste “Fysiotherapie Journaal” het licht doen zien. Dit
journaal moet twee keer per jaar verschijnen.
28-04: Op de valreep kreeg ik bericht dat volgende week de container wordt vrij gegeven. Helaas was dat niet
correct. De container wordt pas vrijgegeven nadat de aanbeveling van het departement voor in- en uitvoer
binnen is. Volgens Bitung is die brief door Jakarta al afgegeven, maar hebben zij hem nog niet ontvangen.
03-05: Een student van de academie “St. Lukas” is gekozen tot “Yong Tomohon”. Zijn taak is om samen met
het gekozen meisje “Nony Tomohon”, Tomohon te promoten.
06-05: Vanmorgen een nieuw aanmelding voor opname in Sayap Kasih:
Salomita Supit. Ze is bijna 5 jaar, loopt niet en praat niet.
09-05: De twee studenten van de Avans hogeschool hebben vandaag hun stage
afgesloten met de presentatie van hun project. Dit werd heel goed ontvangen
door de directie van de Akfis.
16-05: Salomita is vandaag door haar ouders gebracht en woont nu dus in
Sayap Kasih. Een lief meisje. Is zij doofstom? Is er meer aan de hand? Helaas, geen
idee.
31-05: Nog in Nederland kreeg ik bericht dat er op kantoor gestolen werd.
Vandaag heeft het bestuur van Yamaru met twee verdachten gesproken.
Een gaat gelukkig vrij uit maar de ander, waar ik al meer dan 20 jaar contact mee
heb, is op staande voet ontslagen. Helaas, want hij is ook nog eens invalide en zal
heel moeilijk aan een nieuwe baan kunnen komen.
01-06: Vandaag weer eens naar Bitung. De container zal worden geopend voor
inspectie, 1 rolstoel en een til lift zijn er uitgehaald. Die moeten dienst doen als bewijsstukken. We krijgen ze
terug als de container vervoerd mag worden. De tweedehands voetbalkleding van NAC zou vernietigd worden
in ons bijzijn, maar de set werd meegenomen naar kantoor.
Nu dus wachten op het bericht dat de container vervoerd mag worden!
17-06: De academie heeft vandaag met simulatie een natuur fysiotherapie geopend. In de omgeving van de
academie is een gebied uitgezet. Op drie punten wordt een belangrijk thema van de fysiotherapie uitgelegd,
terwijl op het vierde punt behandeling mogelijk is. In dat zelfde gebied moet de lege container komen te
staan, die als fysio polikliniek zal worden ingericht.
21-06: Vandaag zou de container van Bitung naar Tomohon worden gebracht. Helaas, dit keer stuurde de
regen roet in de planning: op een smalle weg halverwege, heeft een aardverschuiving plaats gehad, waardoor
het verkeer is gestremd.
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Wel kregen we bezoek van een delegatie uit Jakarta
namens het departement van Sociale zaken, die zich
op de hoogte kwam stellen hoe het met onze
container is vergaan. Zij waren zeer geïnteresseerd.
Ook in de projecten Kapare en Sayap Kasih.

22-06: 2 Docenten gaan vandaag toelatingsexamen doen voor de Masterstudie fysiotherapie.
27-06: Deze week zouden we van de expediteur bericht krijgen wanneer de container vervoerd gaat worden.
We kregen inderdaad een telefoontje van de expediteur maar met een hele andere inhoud (weer niet)!
28-06: De twee docenten zijn geslaagd. Een als de beste en de ander net over de streep. Maar de laatste blijkt
zwanger te zijn en wordt niet toegelaten tot de studie. We zullen een ander moeten sturen.
Op last van in- en uitvoer mag de container niet vervoerd worden voordat er een recommandatie van het
ministerie van gezondheid is of er moet Rp. 10 miljoen
betaald worden
30-6: Br. Paulinus BTD wordt door de congregatie
teruggetrokken als verzorger in Sayap Kasih en gaat
verder aan zijn studie fysiotherapie. Br. Angelo BTD
vervangt hem.

Hiermede sluit ik deze nieuwsbrief. Hartelijk dank voor
de belangstelling. Een prettige vakantie en tot weder horen.
Br. Han.

Secretariaat: Stichting Yamaru Nederland K.v.K. Rijnland 28096747
Pastoor Koopmansstraat 6. 4561SE Hulst e-mail: jfmvdzijden@hetnet.nl
ING: NL46.INGB.0009.5201.30 - ABN-AMRO: NL57.ABNA.0560.8283.14

nr. 816093155

