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Met deze 2e, extra editie willen we u graag op de hoogte stellen van onze vorderingen
met betrekking tot onze oproep voor extra steun voor de opvang van kinderen die
slachtoffer zijn geworden van de ramp in Palu en omgeving.
U hebt hartverwarmend gereageerd. Het zij met persoonlijke donaties, het zij met acties
die daardoor ook veel donaties teweeg hebben gebracht. We kunnen u melden dat we
tot op vandaag, 30 oktober 2018, 121 donaties hebben ontvangen met een totaal
bedrag van € 13.050,= Dat is heel veel geld en uiteraard gaan wij daar zeer zorgvuldig
mee om.
Om alles gestructureerd en goed georganiseerd te laten verlopen hebben wij onze hulp
bij Dinas Sosial (Departement Sociale Dienst) aangeboden. Daarover hebben we u in de
vorige nieuwsbrief van 7 oktober uitgebreid geïnformeerd.
Dinas Sosial laat echter niets van zich horen. We hebben regelmatig telefonisch en
persoonlijk contact gezocht, maar men blijft verwijzen naar de registratie van de
vluchtelingen. Wij krijgen een vette nul op rekest en er wordt ons voorgehouden dat ze
het niet precies weten, dat het nog niet duidelijk is wat er nu allemaal gaande is
vanwege de zeer gebrekkige contacten met andere departementen. Met andere
woorden; bureaucratie ten top.
We moeten dus helaas constateren dat ook wij, terwijl wij vrijwel ter plaatse zijn, niet in
samenwerking met overheid, de directe hulp voor noodopvang kunnen bieden zoals we
dat zó graag zouden willen en kunnen. Wij selecteren daarbij niet op de religie van een
kind, ieder kind dat hulp nodig heeft is welkom!
We hebben voor de noodopvang wel alle voorbereidingen getroffen zodat we op ieder
moment de hulp zoals we die hebben aangeboden, in gang kunnen zetten. We hebben
daarvoor nog nauwelijks geld van de donaties geïnvesteerd. De reserveringen voor
materialen en goederen liggen echter voor ons klaar en zullen beschikbaar zijn zodra we
weten wanneer en hoeveel kinderen we kunnen verwachten.
Met deze teleurstellende wetenschap en onzekerheid, zijn we zelf op zoek gegaan naar
kinderen die hulp nodig hebben. Dat hebben wij om te beginnen in het
rampgebied gedaan met een aantal vrijwilligers die ter plekke zeer bekend zijn. Ook dat
levert tot nu toe nog geen resultaat op. Er zijn genoeg complete gezinnen of (volwassen)
mensen die geholpen moeten en willen worden, maar dergelijke opvang valt buiten
onze mogelijkheden en doelstellingen (en budget). We hebben vernomen dat de meeste
kinderen al zijn overgebracht of naar een andere omgeving zijn gevlucht. Helaas kennen
wij deze locaties niet.
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Daarom hebben we besloten om de zoekactie te verplaatsen naar andere steden en gebieden, om te beginnen in de regio Poso. Wij
weten heel zeker dat er kinderen op hulp zitten te wachten, maar zij weten niet dat wij er zijn om hen die hulp te bieden. Deze
zoekactie heeft een eerste resultaat opgeleverd; op zondag 21 oktober hebben we 2 kinderen, en op maandag 29 oktober 1 kind
definitief opgenomen in ons opvanghuis. Deze kinderen zijn door de ramp huis en haard verloren en zijn met enkele familieleden uit
het rampgebied gevlucht en tijdelijk bij andere familie ondergebracht. De kinderen zijn licht getraumatiseerd en volledig kansarm
geworden. Ze kunnen niet naar school en krijgen geen medische verzorging. Van de overheid hebben ze geen steun gekregen en door
de bureaucratie hebben ze daar dan ook moedeloos afstand van genomen.
Onze zoekactie gaat door! Momenteel hebben wij de grenzen verlegd en zoeken ook in Tana Toraja omdat daar ook veel
vluchtelingen naar toe zijn gegaan. Ook daar gaan nu vrijwilligers op zoek naar kinderen die de hulp nodig hebben die wij ze kunnen
bieden. Daarnaast hopen wij nog steeds dat Dinas Sosial ons benaderd om te helpen!
Stichting Dolidi Ndano wil benadrukken dat wij geen instanties en/of personen financieel ondersteunen met de door ons ontvangen
giften. Al uw donaties komen uitsluitend ten goede aan de hulp voor kansarme kinderen en zo ook met deze extra actie, voor de
kinderen die slachtoffer zijn geworden van de ramp. Wij behouden altijd zelf de volledige controle over donaties. Als er wat geld
overblijft uit deze extra actie zijn wij nog aan het onderzoeken of wij een weeshuis in Palu, genaamd; “Yayasan Panti Asuhan Kristen
Immanuel”, kunnen gaan helpen omdat hun opvanghuis zwaar heeft geleden onder de aardbevingen en er vanwege het gevaar, er
geen onderdak meer verleend kan worden aan de weeskinderen. Wij zijn nog op zoek naar de directeur van het weeshuis voor een
overleg.
We blijven dagelijks bezig met de zoektocht naar kinderen in nood. We moeten, hoe moeilijk en frustrerend ook, geduld hebben. We
begrijpen dat u een ander en positiever bericht had verwacht. De Stichting Dolidi Ndano moet echter doordacht en zorgvuldig te werk
gaan. We moeten ons houden aan regels en wetten. Indien u van mening bent dat uw donatie niet de bestemming heeft gekregen
zoals u die zich had voorgesteld, of dat wij naar uw mening niet goed met de situatie omgaan, kunt u dat kenbaar maken en zijn wij
bereid uw donatie ongedaan te maken door het gedoneerde bedrag terug te storten.
Financiële verantwoording tot 30-10-2018;
Inkomsten;
€ 13.050,-

Saldo 30-10;

€ 10.800,-

Uitgaven;

* 10 nieuwe bedden
* 10 nieuwe matrassen
* linnengoed 10 bedden
* 7 maanden schoolgeld 3 kinderen
* kleding en schoeisel 3 kinderen
* persoonlijke verzorging 3 kinderen
* medische kosten
* aankoop extra koel/vrieskast
* aankoop drinkwatervoorziening
Totaal

€
420,€
480,€
180,€
150,€
360.€
160,€
175,€
240,€
85,€ 2.250,-

De 10 nieuwe bedden, matrassen en linnengoed zijn aangeschaft voor de kinderen die wij nog permanent kunnen opnemen in ons
opvanghuis.
De huidige situatie op Dolidi;
Na de zware aardbeving en naschokken in de regio Palu, hebben wij in onze nabije omgeving ook te kampen met aardbevingen. Al 14
dagen voelen wij bijna dagelijks aardschokken op ons project. Er 2 ernstige bevingen geweest met het episch centrum op 10 km van
ons project die lichte schade hebben veroorzaakt aan onze gebouwen. Dit zijn echter wat haarscheurtjes in de muren die tegen lage
kosten te repareren zijn. Blijkbaar hebben onze bouwers zeer goed werk geleverd en hoeven wij niet in angst te zitten omdat de
fundering en constructie van de gebouwen degelijk is. We zijn daar dan ook heel trots op. De kinderen waren door de omvang van de
ramp in Palu angstig. Daarom hebben wij een evacuatieplan aan de kinderen en de staff voorgelegd en op de uitvoering daarvan
geoefend. Al 2 nachten hebben we het plan moeten uitvoeren; de instructies voor de evacuatie uit de gebouwen werden goed
opgevolgd. Dit heeft de kinderen weer het vertrouwen gegeven dat ze in een veilige omgeving te wonen.
Op de volgende pagina’s vermelden we de gegevens van de tot nu toe opgenomen kinderen en een presentatie over de problemen
van het weeshuis Immanuel te Palu.
Uiteraard houden we u van de ontwikkelingen op de hoogte. Indien u nog vragen heeft en of uw wensen kenbaar wilt maken,
vernemen wij dat graag van u.
Namens het bestuur van stichting Dolidi Ndano, en met dankbare groet, Eef van Koningsveld
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Tabitha Parimo;
Tabitha is op 21 mei 2001 geboren in Palu. Ze is slachtoffer van de ramp omdat het familie huis
van Oma waarin ze samen met haar zusje, broertje en moeder woonden volledig is ingestort en
waarbij al haar bezittingen verloren zijn geraakt. Na een tijdje op een omgevallen muur
gebivakkeerd te hebben is de familie gevlucht naar een klein dorpje nabij Poso waar ook een
familielid woont maar waar ze vanwege die familie omstandigheden niet permanent kon
verblijven. Tabitha ging tot de rampdag naar de senior high school (SMA) in Palu. Ze heeft nu
haar studie weer opgeplakt en gaat naar de SMA school in Tentena. Tabitha is op 21 oktober bij
ons opgenomen en bij de medische check-up hebben bij een huidziekte bij haar geconstateerd
wat is voorgelegd aan een specialist van het Siloam ziekenhuis in Makassar. Die heeft de ziekte als
zeer besmettelijk beoordeeld bij lichamelijk contact en heeft daar medicatie voor meegegeven.
Op Dolidi (en op school) hebben we uit voorzorg onze maatregelen genomen om deze
besmettelijke ziekte niet over te laten brengen op andere kinderen. Nu is ze door die medicijnen
weer aan de beterende hand en verwachten een spoedige genezing.

Talitha Parimo;
Talitha is op 5 mei 2008 geboren in Palu. Ze is het jongere zusje van Tabitha en heeft dus
hetzelfde meegemaakt. Ook zij is voor vast opgenomen is ons opvanghuis en maakt nu dus deel
uit van onze grote familie. Haar moeder heeft hier voor gekozen omdat ze niet is staat is om goed
voor ze te zorgen en onderdak te bieden. Het jongere broertje van 4 jaar, blijft (voorlopig) wel bij
de moeder omdat de familie voor die 2 wel ruimte voor opvang hebben en kunnen bekostigen.
Door alles wat ze tijdens de ramp heeft meegemaakt is Talitha licht getraumatiseerd geraakt. Ze
heeft het echter enorm naar haar zin op Dolidi en wordt zeer goed opgevangen door onze
kinderen waar door het zienderogen beter met haar gaat. Ook zij heeft de school hervat en gaat
naar de lagere school (SD) in Tentena
Rinalda Oktavina Rompis (Rina);
Rina is op 2oktober 2003 geboren in Tentena. Ze woonde in het dorpje Wuasa in de Napu vallei
vlak bij Palu. Wuasa heeft ook zwaar geleden onder de aardbevingen in Palu waar vele gebouwen
werden vernield. Zo ook hun huis wat voor hen de reden was om weg te vluchten naar familie in
Tentena. De vader van Rina is al overleden toen ze 3 maanden oud was. Het gezin van Rina was al
kansarm en kon geen schoolgeld meer betalen dus Rina is het afgelopen jaar niet naar school
geweest. Alle reden voor ons om haar te gaan helpen en het mama wat makkelijker te maken nu
die geen eigen huis meer heeft. Mama hoorde van ons project en heeft zich bij ons gemeld om
haar op te nemen. Ook Rina was na bezichtiging en uitleg erg enthousiast over het opvanghuis en
de mogelijkheden en wilde heel graag bij ons komen wonen. Ze gaat nu naar klas 3 van de junior
highschool (SMP) .

Voor definitieve opname in het opvanghuis van stichting Dolidi Ndano hebben wij nu nog plaats voor
8 kinderen zonder dat we er grote en ingrijpende aanpassingen voor moeten doen.
Voor eventuele tijdelijke opvang kunnen we extra ruimte creëren.
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De hiernaast afgebeelde foto is
van de groep weeskinderen met
de staf. Deze kinderen zijn
allemaal ten tijde van de ramp
gevlucht, wij hebben nog niet
kunnen achterhalen waar ze op
dit moment verblijven. Volgens
de staf zijn de meeste kinderen
opgenomen door familieleden.

Zoals te zien is op de foto’s, die door onze
medewerker in Palu zijn gemaakt, is het weeshuis
van Stichting Immanuel dusdanig beschadigd dat ze
aan weeskinderen momenteel geen onderdak meer
kan bieden. We zien mogelijkheden om te helpen
bij renovatie van het gebouw. De constructie is naar
ons inzien redelijk goed. Het weeshuis wordt
gefinancierd door de kerk maar omdat deze ook
zwaar beschadigd is zal er mogelijk geen geld
voldoende beschikbaar zijn om het weeshuis te
herstellen. Omdat Stichting Dolidi Ndano de
doelstelling heeft om wees-en kansarme kinderen
te helpen, proberen wij in contact te komen met de
directeur van het weeshuis. Met hem willen we
overleggen in hoeverre we, (binnen onze grenzen
en mogelijkheden, ons steentje kunnen bijdragen.
Hetzij in de renovatie van het gebouw en / of het
tijdelijk opvangen van de kinderen. We vertrouwen
erop dat u onze inspanningen voor dit eventuele
project ondersteund.
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