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Impact Coronavirus COVID-19 voor het project op Sulawesi 

 

Beste sponsoren, financiële adoptanten, donateurs, vrijwilligers en belangstellenden. 

In deze extra editie vertellen we u over de situatie waarin wij verkeren naar aanleiding van 

het coronavirus.  

Ook in Centraal Sulawesi hebben wij te maken met dit Covid-19 virus en hebben wij al 

geruime tijd uit voorzorg onze maatregelen genomen. Gelukkig hebben wij onze studenten 

naar het opvanghuis kunnen halen en is onze grote familie volledig en gezond op Dolidi 

aanwezig. 

Wij hebben onze voorzorgsmaatregelen genomen om de kans op infectie tot een minimum 

te beperken. Het opvanghuis is afgesloten voor de buitenwereld en uitsluitend noodzakelijk 

bezoek wordt onder begeleiding van onze security en het strikt in acht nemen van onze 

veiligheids- en hygiëne maatregelen toegelaten. 

De impact voor stichting Dolidi Ndano is echter groot. Wij moeten onze begroting voor dit 

jaar gaan herzien en voorgenomen plannen gaan uitstellen en/of aanpassen. Financieel 

gezien hebben wij voorlopig nog geen zorgen maar houden wel rekening met een fikse 

daling aan inkomsten. Donatie uit acties komen te vervallen en er is geen bijdrage van het 

resort omdat alle boekingen voor deze zomer inmiddels geannuleerd zijn. Hierdoor missen 

wij ook veel spontane donaties van gasten die het opvanghuis hebben gezien en daardoor 

het project willen steunen. 

  

Met hartelijke groet, mede namens het bestuur, 

Eef van Koningsveld                                                                                                                                 

voorzitter. 

 

 

 

 

  

 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 

 

Informatie; 

Website:      
www.Stichtingdolidindano.com   

 

 

 

Fiscaal nummer:  8216.82.817           
KvK nummer: 09211631 
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DATA COVID-19 DI INDONESIA 
  April 2020, 16:13 WIB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situatie COVID-19 in Centraal Sulawesi 
 Situatie 

In de provincie Sulawesi Tengah zijn t/m 13 april, 283 bevestigde 

besmettingen, 2 mensen genezen en 3 mensen overleden.         

Het aantal besmettingen en slachtoffers stijgt nog steeds en komt 

voor Dolidi steeds dichterbij. Inmiddels zijn in de dichtstbijzijnde 

stad Poso (60 km afstand) 9 mensen positief getest.                  

Naar en van Centraal Sulawesi zijn de vliegverbindingen stilgelegd 

voor niet noodzakelijk bestemmingen. Ook de toegangswegen 

zijn geblokkeerd waarbij alleen noodzakelijk bestemmingsverkeer 

wordt doorgelaten. Vervoersmiddelen en mensen worden dan bij 

deze posten gedesinfecteerd.                                                                     

In Tentena zijn alleen de banken, de markt, de supermarkten en 

hulpverlening instellingen geopend en is er een strenge controle 

op handhaving. Scholen en kerken zijn gesloten, 

groepsbijeenkomsten zoals bruiloft en begrafenis is verboden.    Dagelijkse update (13/4) over de situatie in de nabije omgeving 

Situatie COVID-19 in Indonesië 
 Situatie 

Indonesië         update 13 april 
 

Bevestigd 

4.557 
Hersteld 

380 
Sterfgevallen 

399 
 

Er werd bevestigd dat de pandemie van het coronavirus van 2019-2020 zich 

op 2 maart 2020 naar Indonesië heeft verspreid, toen een dansinstructeur en 

haar moeder besmet waren met een Japanse onderdaan. Op 9 april had de 

pandemie zich verspreid over alle provincies in Indonesië, nadat Gorontalo 

(Sulawesi) zijn eerste geval had bevestigd. Op 13 april heeft president Jokowi 

het Covid-19 virus als nationale ramp verklaart 

 

Tot nu toe heeft Indonesië 399 doden geregistreerd, meer dan enig ander 

Zuidoost-Aziatisch land. Het sterftecijfer is ook een van de hoogste ter wereld. 

Onderzoekers suggereren dat de belangrijkste reden voor het hoge 

percentage waarschijnlijk een gebrek aan testen is, waardoor veel gevallen 

onopgemerkt blijven. [4] 

Situatie COVID-19 op het project 
 Situatie 2 meter 

 Het opvanghuis is vanaf 17 maart afgesloten voor bezoekers. Dit is op de 

2 ingangen van ons terrein aangegeven door informatie- en 

waarschuwingsborden. Noodzakelijk bezoek mag alleen onder begeleiding 

van onze security het terrein betreden indien zij aan alle voorzorgs- en 

preventiemaatregelen voldoen. Bij de borden zijn was- en desinfectie 

gelegen aangebracht, wordt de lichaamstemperatuur gemeten en wordt 

naar hun contacten de afgelopen dagen gevraagd. 

Op 16 maart heeft de overheid alle scholen en universiteiten gesloten en is men overgegaan op on-line lessen. Dat was voor ons de 

aanleiding en mogelijkheid om een veilige omgeving voor onze kinderen en staf te gaan creëren. Wij zijn dat ook in de gelukkige 

omstandigheid om dat te kunnen doen door de zeer geschikte locatie 5 km buiten Tentena Ook hebben wij een kliniek waarin wij als 

het nodig is mensen van onze Dolidi familie in isolatie kunnen plaatsen bij ziekteverschijnselen. Voor onze kinderen geldt dat ze het 

terrein niet mogen verlaten en zich aan de preventiemaatregelen moeten houden. Voor onze staf geldt dat na een noodzakelijk 

bezoek in Tentena voor b.v. boodschappen, er bij thuiskomst eerst desinfectie procedure gedaan wordt aan geldbiljetten en goederen 

en daarna de preventiemaatregelen worden gehandhaafd. Ingekochte etenswaren worden goed gekookt en/of gebakken. Inmiddels 

is ons gezin uitgebreid met onze studenten die nu allemaal op Dolidi zijn. Zij hebben eerst 2 dagen in isolatie doorgebracht en zijn 

inmiddels overgegaan naar de quarantaineperiode. Ze slapen en eten afgezonderd van het opvanghuis maar mogen overdag aan 

enkele activiteiten meedoen als de afstandsregel van 2 meter haalbaar is. “Puskesmas” de plaatselijke gezondheidszorg, heeft met 2 

dokters en 4 verpleegsters onze kliniek bezocht vanwege de grote groep mensen die bij elkaar leven. Ze waren zeer onder de indruk 

van onze maatregelen en faciliteiten die wij op Dolidi hebben. Indien wij medische hulp nodig zijn, komt er een dokter naar de kliniek. 

Puskesmas ziet dan ook geen enkele reden om in te grijpen op onze huidige aanpak om het corona crisis te bestrijden. 

 

Preventiemaatregelen 
Resort Dolidi Ndano 

https://www.kompas.com/covid-19
https://www.kompas.com/covid-19
https://www.kompas.com/covid-19
https://www.kompas.com/covid-19
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  Baten          Lasten     

Dekkingsplan Byz. Begroot bedrag Uitgaveplan Begroot bedrag Verdeling Onderverdeling 

Financieel adoptieplan   *  €        17,000.00  Studiefonds   €       16,000.00  Studiekosten €       11,000.00 

Donaties uit acties **  €        25,000.00     Huisvesting €          2,000.00  

Donaties/giften ***  €        17,000.00     Pers. verzorging €          3,000.00  

Bijdrage Resort Dolidi Ndano ****  €          3,000.00  Medisch fonds €         10,000.00   Actie Med. hulpplan  €          2,500.00  

Reserve studiefonds $  €          3,000.00     Nazorg actie €          5,000.00 

Reserve medisch fonds $  €          5,000.00     Kliniek en zorg €          2,500.00 

      Opvanghuis €        29,000.00  Zorg kinderen €        13,400.00   

         Vaste lasten  €          9,200.00  

      Scholing €          5,200.00 

          Middelen €          1,200.00  

     Gebouwen en grond €       15,000.00  Huisvesting mngr.  €          6,000.00  

          Winkel kinderen  €          2,000.00  

      Onderhoud €          1,000.00 

      Onvoorzien €          1,000.00 

     Extern project €          5,000.00 

Totaal   €        70,000.00  Totaal €       70,000.00     €        70,000.00 

Wijziging jaarplan   
 Situatie 

In de nieuwsbrief nr. 18 van maart j.l. hebben wij u op de pagina 

ziekenzorg (medisch fonds) op de hoogte gebracht van onze plannen 

voor medische hulpverlening aan kansarme kinderen in de regio. Dit 

plan moeten wij (voorlopig) naar 2021 verplaatsen omdat wij afhankelijk 

zijn van vergunningverlening en het samenstellen van een medisch 

team. Bij de gezondheidszorg gaat alle aandacht nu begrijpelijk uit naar 

het bestrijden van het corona virus. Wij gaan ervan uit dat dit nog enkele 

maanden kan aanhouden omdat het aantal besmettingen nog steeds 

toeneemt en wij denken dat het aantal besmettingen vele malen groter 

is dan bevestigd in afgelegen dorpen.  

          Stichting Dolidi Ndano                  

          in actie voor 

                        medische                                                            

        zorg aan        

                               kansarme

                    kinderen in 

         Centraal Sulawesi. 

Wijziging begroting   
 Situatie 

Hieronder ziet u de begroting voor 2020 zoals gepresenteerd in nieuwsbrief 18. De corona crisis zal invloed hebben op de baten en 

lasten van de begroting. (Met geel gearceerd) Acties zoals inkomsten door de sponsorloop van de Nijmeegse 4-daagse zijn afgelast. 

Donaties/giften zullen vermoedelijk minder zijn omdat bedrijven en/of particulieren het ook lastig hebben in deze periode. De 

bijdrage van het resort zal “0” worden omdat alle boekingen voor deze zomer gecanceld zijn en het er voorlopig niet naar uitziet dat 

het voor toeristen veilig zal zijn om te boeken. Vooralsnog hebben wij nog geen financieel probleem en kunnen in de lasten ook wat 

gaan bezuinigen. De post “Winkel” kinderen komt te vervallen omdat deze nu geïntegreerd wordt in de huisvesting van de manager.  

Door het verplaatsen van de actie medisch hulpplan naar volgend jaar is er ook een verlaging van de lasten.                                                                                            

In de volgende reguliere nieuwsbrief van oktober, kunnen wij de wijziging in de begroting wat beter onderbouwen met cijfers.  

Aanpassing voorzorgsmaatregelen 
 Situatie Onze staf en kinderen worden dagelijks geïnformeerd met updates over het corona virus wereldwijd, Indonesië en Sulawesi.  Dit 

voor de bewustmaking van het probleem en het adequaat kunnen handelen indien daar aanleiding toe is. Als er binnen een straal 

van 10 km de eerste persoon met het virus positief getest wordt, gaan wij in isolatie. Dat wil zeggen dat 3 van onze stafleden 

thuiswerk gaan verrichten en al onze nodige boodschappen gaan doen die dan bij ons op de parkeerplaats gaan afleveren. Door het 

inhuren van een extra kracht mm Ferdi, (de vrouw van Lius) en die een handwerk programma met de kinderen heeft, zijn er dan 5 

stafleden aanwezig die volledig wonen en werken op het opvanghuis. 
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Activiteiten op Dolidi 
 Situatie 

Vervelen doen ze zich niet, de kinderen op Dolidi! Van de lagere- en middelbare scholen krijgen ze regelmatig hun huiswerk 

opdrachten via internet en de studenten volgen dagelijks hun colleges online.  Daarnaast vullen we de dag met diverse activiteiten 

zoals handwerken, sport, spel en scouting opdrachten. Op momenten dat er geen activiteit is doen ze hun corvee en huishoud 

werkzaamheden, gaan zwemmen of gaan vissen (voor hun maaltijden). Hieronder een aantal activiteiten met foto’s.                          

         

 Volleybal competitie (6 teams) 

 Kubb competitie (10 teams) 

 Vlot/boot bouwen en race (5 teams) 

 Tafeltennis/Dart toernooi 

 Aerobic dancing/Zumba 

 Handwerken 

 Zang en danswedstrijden 

 Klussen/onderhoud 
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De eerste complete groepsfoto van alle kinderen 
 Situatie 

  

Opmerking over de 2 meter afstand regel 

Met 30 kinderen is de 2 meter afstand regel moeilijk te handhaven als men aan activiteiten deelneemt. Omdat de kinderen al vanaf 17 

maart geen contacten hebben gehad met de buitenwereld en ons terrein niet af zijn geweest, hebben wij de afstandsregel voor wat 

betreft de kinderen onderling wat versoepeld. De afstand regel tussen de staf onderling en met de kinderen wordt wel strikt 

gehandhaafd. De studenten zijn nu uit isolatie en quarantaine gekomen en hebben zich bij de kinderen gevoegd. Daarom was het 

mogelijk om de groepsfoto te maken, echter zonder onze staf.  


