Beste sponsoren, financiële adoptanten, donateurs, vrijwilligers en belangstellenden.
Contact Indonesië;
Eef van Koningsveld (voorzitter)
E-mail: dolidi@xs4all.nl
Telefoon: +62 821 3634 7930
Contact Nederland;
Esther Braakhuis (secretaresse)
E-mail:
estherbraakhuis@gmail.com
Telefoon: +31 6 18523005
Postadres;
Plutostraat 12
7557 KZ Hengelo (Ov)
Nederland
Bank;
ABN-AMRO Nederland IBAN:
NL12ABNA0580442136
BIC/SWIFT: ABNANL2A
t.n.v.: Stichting Dolidi Ndano

De aardbevingen en tsunami op vrijdag 28 september jl. in Centraal Sulawesi waren en zijn
nog steeds wereldnieuws. Ik ga er van uit dat iedereen op de hoogte is van de enorm trieste
gevolgen van deze ramp. Via deze extra editie wil ik u graag op de hoogte stellen van de
situatie hier op Dolidi, maar belangrijker; hoe onze stichting de helpende hand wil gaan
bieden aan kinderen die slachtoffer zijn geworden van deze ramp.
Op de dag van de ramp (omstreeks 17:00 lokale tijd) hebben wij op Dolidi een zware en wat
minder zware bevingen gevoeld. Bij de zware beving schudden al onze gebouwen en raakten
onze kinderen, die allemaal op Dolidi waren, enigszins in paniek. Gelukkig is dat door de staf
op dat moment heel goed opgevangen. Doordat onze gebouwen degelijk gebouwd zijn,
hebben we geen schade opgelopen. Daardoor zijn persoonlijke ongelukken ook uitgebleven.
(petje af voor onze bouwploeg! ) Dezelfde avond kwam het nieuws over de tsunami ook bij
ons binnen. De elektriciteit was uitgevallen maar omdat wij voor noodgevallen een
generator hebben, konden wij de live beelden op de televisie volgen en drong de ernst van
de ramp ook bij ons door. De zwaarst getroffen steden zijn Palu, Sigi en Donggala.
Palu is een grote stad waar veel mensen uit onze omgeving (Tentena) wonen, werken en/of
studeren. Zaterdag vernamen wij dat er velen vermist werden. Son, Joice en enkele van onze
staf medewerkers kregen geen contact met hun familieleden in Palu. Het ergste werd
gevreesd. Op zondag zijn Son, Joice en enkele medewerkers naar Palu vertrokken om naar
hun vermiste familieleden te zoeken. Uiteindelijk zijn zij allemaal, na een aantal dagen
zoeken, in leven gevonden. Natuurlijk getraumatiseerd door wat ze hebben meegemaakt,
verdrietig om het verlies van hun huis en huisraad en soms licht gewond maar verder oké.
Op woensdag zijn de staf leden en Son en Jo naar huis gekomen en hebben mij verslag
gedaan over hun zoekactie en bevindingen in het rampgebied. Ze waren allen zeer
aangedaan door de ellende en ravage die zie in Palu hebben gezien.

Registratie stichting:
Nederland / akte EOL-42658
Indonesië / akte AHU-0007841

Fiscaal nummer 8216.82.817
Informatie;
www.Stichtingdolidindano.com

Bij de bestuursleden in Nederland en bij mij persoonlijk, bereikten ons direct na de
berichten over de tsunami, vragen over de gevolgen van deze ramp op de situatie op Dolidi.
We kregen ook veel steunbetuiging van mensen die hier bekend zijn en wisten dat ons
project wel betrokken zou zijn of zal gaan worden. Al die berichten en belangstelling heeft
ons goed gedaan en gesterkt. Daarvoor hartelijk dank! Wij hebben ook zoveel mogelijk
geprobeerd om deze vragen en steunbetuigingen te beantwoorden maar omdat er op
Sulawesi nauwelijks nog communicatie mogelijk was door het uitvallen van het mobiele
netwerk en het internet verkeer, is dat is niet altijd gelukt. Ook de elektriciteit viel zeer
regelmatig uit.
Stichting Dolidi Ndano zou Stichting Dolidi Ndano niet zijn als wij geen hulp gaan bieden
aan kinderen die slachtoffer zijn geworden van deze ramp! Daarvoor heb ik een plan
uitgewerkt en al wat voorwerk gedaan. Met goedkeuring van het bestuur van Stichting
Dolidi Ndano Nederland.

Page 1 of 4

HULPPLAN VOOR KINDEREN DIE SLACHTOFFER ZIJN GEWORDEN VAN DE TSUNAMI IN DE REGIO PALU.

Lieke, vrijwilligerswerk op Dolidi, sept 2016

Welke doelgroep willen wij gaan helpen?

Gezien onze status, contracten, vergunningen en actie’s kunnen en willen wij alleen kinderen helpen die kansarm zijn geworden. Ook in
de nasleep van deze ramp veranderen onze doelstellingen daarin niet. Onze organisatie is te klein om veel slachtoffers hulp te bieden.
Daar zijn dan weer andere organisaties voor. Ook hebben wij niet de mogelijkheden om alle kinderen te helpen en daarom zal er een
selectie gemaakt moeten worden. Ons motto zal zijn; ieder kind dat door ons geholpen kan worden, is er één! En het is beter om dit goed
en weldoordacht te doen. Wij gaan ervan uit dat andere instellingen zich ook gaan inzetten om kinderen op te vangen.
Wat is er als voorwerk geregeld?
Eef heeft namens Stichting Dolidi Ndano Nederland en Yayasan Dolidi Ndano Van Koningsveld Towale een petitie aangeboden met
voorstellen om te helpen aan het hoofd van Dinas Sosial, het regerings departement van de sociale dienst Centraal Sulawesi in Poso. Dat
is persoonlijk in zijn privéhuis overhandigd met tekst en uitleg om de bureaucratie te omzeilen. In de petitie hebben wij om medewerking
gevraagd en een voorstel omschreven waarvan wij denken dat het meest effect zal hebben om goede en gestructureerde hulp te bieden.
Het hoofd van Dinas Sosial reageerde dankbaar en was vol lof over onze plannen. Hieronder zijn handgeschreven brief met de bevestiging
voor het verlenen van hun medewerking.
De letterlijke vertaling van de brief:
Poso 5 oktober 2018
aan
Geachte voorzitter van Stichting Dolidi Ndano in Towale
Met respect, na het lezen van de brief van het hoofd van de Dolidi Ndano
Foundation, met betrekking tot: Hulp voor de kinderen van de slachtoffers
van de Tsunami-ramp in de Palu-regio, zijn we het in principe eens.
Het is belangrijk om te weten dat de regionale regering van Poso
Regency de vluchtelingen slachtoffers tijdelijk registreerde vanwege de
tsunami. Als officiële gegevens zijn ingevoerd, zullen we u daarom
informeren als basis voor het verlenen van assistentie.
Bedankt voor de goede samenwerking.

Hoofd van de sociale dienst Poso Regency
Drs. Victor Tumonggi Msi.

Drs. Victor Tumonggi bevestigd dus zijn medewerking en gaat de vluchtelingenslachtoffers na de registratie, waar ze druk mee bezig zijn,
selecteren voor het Project Dolidi Ndano. Dat heeft nog een paar dagen tijd nodig omdat de vluchtelingenstroom groot is. Voor ons
betekend dit minder werk omdat de kinderen die bij ons binnenkomen al geregistreerd zijn en voorzien zijn van een identiteitsbewijs.
Deze documenten zijn nu eenmaal noodzakelijk om een kind binnen onze stichting te kunnen opnemen.
Wat is ons plan en waarmee/hoe kunnen wij helpen?
Wij willen gaan helpen binnen onze drie doelstellingen;
1) Opvang van weeskinderen in ons opvanghuis.
2) Scholing / opleiding voor deze kinderen
3) Medische zog voor deze kinderen.
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Wij hebben nog plaats om vijf wees kinderen definitief te plaatsen in ons opvanghuis zonder aanpassingen te verrichten en dat zal
makkelijk zijn en vloeiend verlopen. Daarnaast willen wij voor ongeveer 20 kinderen extra (tijdelijke) opvang regelen. Maar dat vergt meer
werk. Om dat op korte termijn te realiseren hebben wij nodig en moeten wij regelen;
1) Onderdak en verzorging
Ø Een grote (leger) tent die wij op de parkeerplaats naast onze nieuwe kliniek kunnen gaan plaatsen
Ø Een mobiele keuken met inventaris om voor deze kinderen te koken (koelkast)
Ø +/- 20 veldbedden met beddengoed voor de noodopvang
Ø Een mobiele badkamer voor de noodopvang
Ø Vrijetijdskleding en schoenen/sandalen
Ø Vrijwilligers uit de regio die de kinderen begeleiden en verzorgen
2) Scholing en opleiding
Ø Materialen voor het aanpassen van de aula om daar een klaslokaal en tevens recreatiezaal van te maken
Ø Lesboeken op diverse niveaus
Ø Schoolkleding, tassen en uniformen
Ø Vrijwilligers (gepensioneerden) uit de regio die les komen geven
3) Medische zorg
Ø Extra medicijnen, vitamines, instrumenten en materialen voor onze kliniek
Ø Vrijwillige arts uit de regio (of buitenland) die regelmatig de kinderen consulteert en behandeld
Ø Verpleging die de kinderen begeleid en voorlichting geeft in het kader van de hygiëne
4) Algemeen
Ø Voeding en drinkwater
Ø Persoonlijke verzorging voor lichaam, haar en mond
Ø Sport- en spel benodigdheden en muziekinstrumenten (gitaar)
Ø Technische materialen voor water- en elektriciteitsvoorziening
Financiële mogelijkheden
Stichting Dolidi Ndano is financieel niet draagkrachtig genoeg om deze plannen terstond te realiseren. Daarom vragen wij om wat extra
steun. Als zeer gewaardeerde betrokkene, weet u dat wij direct en ter plaatse onze financiële middelen gebruiken om kinderen te helpen.
Iedere cent komt rechtstreeks ten goede aan de slachtoffers. Het geeft een aantal kinderen dat alles verloren heeft, hetzij tijdelijk, een
warm en geborgen thuis, goede zorg en daarmee een kans. Wij als bestuur zetten ons daarvoor in en staan daar garant voor. We
waarderen het enorm dat u uw betrokkenheid bij de Stichting Dolidi Ndano ook naar anderen toe uitdraagt.
Ons banknummer: ABN-AMRO Nederland IBAN: NL12ABNA0580442136 BIC/SWIFT: ABNANL2A t.n.v.: Stichting Dolidi Ndano
ABN-AMRO Nederland IBAN: NL12ABNA0580442136
BIC/SWIFT: ABNANL2A t.n.v.: Stichting Dolidi Ndano.
Vermeld a.u.b. in de omschrijving kinderopvang ramp Palu
Zodoende weten we hoe we de steun voor de opvang van de kinderen van de ramp kunnen registreren. En, zoals iedereen van ons
gewend is, daarover kunnen rapporteren. Via spontane overschrijvingen alleen kunnen wij geen mail adres achterhalen om onze dank uit
te spreken en verslag te doen. Daarom het verzoek om bij een eventuele donatie, ook een mailadres te vermelden of een separate mail te
sturen naar de mailadressen zoals genoemd op de eerste pagina van deze brief. Desgewenst sturen we een bevestiging van de
overschrijving.

Waarschuwing!
Mogelijk zijn er dubieuze organisaties of individuen die onder de naam van onze stichting om een donatie vragen en daarbij aangeven dat
er een speciaal bankrekeningnummer voor is geopend. Dat is niet het geval! Stichting Dolidi Ndano werk alleen maar onder haar (en het
bij u reeds bekende) eigen bankrekening nummer, zoals in het briefhoofd en op onze site vermeld staat. Wij hebben en gaan voor deze
actie geen separate bankrekening openen.

Page 3 of 4

Informatie omvang ramp:
Zaterdagavond 6-oktober kreeg Eef via whatsapp een officieel bericht van de regering met update over de slachtoffers van de ramp.
Officieel zijn tot nu toe geteld en geregistreerd:
•
•
•
•
•

Dodelijke slachtoffers
Gewonde slachtoffers
Vermiste slachtoffers
Verwoeste huizen
Vluchtelingen

1648
2549
113
65733
70821

Ook worden er nog steeds dodelijke slachtoffers gevonden in de omliggende kleine dorpjes zoals; For Donggala, BTN Balaroa, Petobo en
Bitomaru.

De vluchtelingen stroom van (A) Palu
naar (B) Poso en (C) Tentena

Het rampgebied wat is getroffen door de tsunami.
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