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

Beste sponsoren, financiële adoptanten, donateurs, vrijwilligers en belangstellenden.
De COVID-19 crisis in Indonesië heeft sinds de laatste uitgave van deze nieuwsbrief steeds meer
impact gekregen op het project van stichting Dolidi Ndano. Daarom informeren wij u in deze editie
uitgebreid over de gevolgen van deze impact en over welke maatregelen wij hebben getroffen om de
crisis te bestrijden
Ondanks al onze voorzorgsmaatregelen hebben wij toch te maken gekregen met enkele mensen in het
opvanghuis die ziek zijn geworden van het SARS-CoV-2 virus. De symptomen waren gelukkig mild tot
matig en omdat wij regelmatig testen is het tijdig ontdekt is verdere verspreiding voorkomen door
deze mensen geïsoleerd in onze kliniek te plaatsen.
Inmiddels zijn nu bijna alle kinderen (12 jaar en ouder) en onze stafleden met het “Sinovac” vaccin 2x
gevaccineerd. De mensen die ziek zijn geweest worden later dit jaar nog gevaccineerd.

Postadres;
Plutostraat 12
7557 KZ Hengelo (ov) Nederland

De coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat wij onze doelstellingen enigszins hebben moeten aanpassen
en geplande activiteiten moesten uitstellen. Financieel moesten wij bezuinigen op diverse items en
projecten omdat wij minder inkomsten hebben ontvangen uit donaties en meer uitgaven hebben
gehad voor medische zorg.

Bank;
ABN-AMRO Nederland IBAN:
NL12ABNA0580442136
BIC/SWIFT: ABNANL2A
t.n.v.: Stichting Dolidi Ndano

Informatie;
Website:
www.Stichtingdolidindano.com

Ondanks dit alles kunnen wij toch zeer tevreden zijn over hoe ons project er nu voor staat. Wij zijn ook
enorm trots op onze kinderen die zeer gedisciplineerd zich inzetten om er het beste van te maken. Al
negentien maanden lang hebben ze te maken met onze corona veiligheidsmaatregelen en zijn ze niet
naar school geweest. Door intensief online te studeren en/of hun schoolopgaven op Dolidi te maken
hebben ze echter geen noemenswaardige achterstand opgelopen.
Al met al zijn onze strategieën bijgesteld om onze doelstellingen te realiseren en te focussen op wat nu
echt belangrijk is.
Ons motto; Zorg goed voor jezelf, je naasten en elkaar!

Rest mij, mede namens het
bestuur U allen weer hartelijk
te danken voor uw steun!
Ik wens u veel leesplezier.

Fiscaal nummer: 8216.82.817
KvK nummer: 09211631

Eef van Koningsveld
voorzitter.
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Mutaties
Bij kinderen en staf in het opvanghuis
Shintia

Vina

Jenny Shintia Mesua (Shintia) is op 31 januari 2009 geboren in Tentena en is op 8 juli 2021
opgenomen in ons opvanghuis. De Opa en Oma van Shintia hebben onze hulp ingeroepen
om Shintia op te nemen omdat ze vanwege hun leeftijd niet goed meer voor haar konden
zorgen. De ouders van Shintia hebben haar bij Opa en Oma achtergelaten na een scheiding.
Hun woon of verblijfplaats is onbekend.

Vini

Vina & Vini Tarobi zijn tweelingzusjes geboren in Dulumai op 24 december 2008 en zijn op 1 juni 2021
opgenomen in ons opvanghuis. Ze zijn afkomstig uit een kansarm gezin met 3 kinderen waarvan de vader is
overleden. Ze hebben nog een 2 jaar ouder broertje die wordt opgevoed bij familie. De meisjes hebben zich al
volledig geïntrigeerd binnen onze Dolidi familie en zijn gezond en gelukkig hier in het opvanghuis.

Seprian Altijan Bandau (Pria) heeft na 7 bij ons te zijn geweest, het opvanghuis op 1 april 2021 verlaten. Pria is nu 19 jaar en
heeft zijn senior highschool opleiding (SMA) succesvol afgesloten. Hij heeft ervoor gekozen om zelfstandig zijn leven te gaan
leiden en terug te keren naar zijn geboortedorp waar hij werk gaat zoeken. Hij heeft afgezien van een mogelijke
studiefinanciering om verder te studeren. Dat is zijn keuze die wij uiteraard respecteren. Voor ons geldt “missie geslaagd”!
Ferdinan Basiwia (Ferdi) heeft na 9 jaar bij ons te zijn geweest het opvanghuis op 1 april 2021 verlaten. Ferdi is nu 20 jaar en
heeft zijn senior highschool opleiding (SMK) al in 2020 afgesloten. Door de coronacrisis was het onmogelijk voor Ferdi om door
te studeren en moest hij wachten tot er weer mogelijkheden waren tot na de crisis. Hij werd daardoor onrustig, opstandig en
voelde zich niet meer gelukkig met de situatie waarin hij zich bevond. Daarom heeft hij ervoor gekozen om zijn eigen weg te
vervolgen en zelfstandig aan zijn toekomst te gaan werken. Inmiddels heeft hij werk gevonden bij een naaiatelier in Poso en is
hij bezig met zijn voorbereidingen om als zelfstandige aan zijn toekomst te bouwen in de fashion.
Markus Mangkali heeft na 7 jaar bij ons te zijn geweest, het opvanghuis op 1 september 2021 verlaten. Markus heeft zijn
senior highschool opleiding dit jaar succesvol afgesloten. Hij wilde graag Theologie gaan studeren en wij hebben hem daarvoor
ingeschreven voor een studie in Makassar. Na 3 weken on-line studie kwam Markus er echter achter dat dit niet was wat hij
wilde en besloot daarom om ervan af te zien. Net zoals Pria is hij teruggekeerd naar zijn dorp en is op zoek naar werk.
Jerlin Basiwia (Jelly) heeft ervoor gekozen om het opvanghuis na ruim 3 jaar vrijwillig te verlaten. Jelly is 14 jaar en voelde zich
niet meer gelukkig op Dolidi omdat haar moeder eenzaam was en ze daarom bij haar wilde zijn om voor haar te gaan zorgen.
Wij hebben getracht om Jelly en Mama op andere gedachten te brengen maar beiden waren zeer stellig in hun beslissing.
Jammer voor haar toekomst, maar wij kunnen en willen kinderen niet dwingen. Het spijt ons oprecht maar respecteren haar
beslissing.

Wij wensen ze veel gezondheid, liefde en geluk in hun verdere leven!

Astin/Enggo

Andre Heriyanto Bungu (Enggo) is op 1 mei 2021 aangenomen als stafmedewerker in het
opvanghuis. Enggo werkte al regelmatig voor ons in de bouwploeg die aangenomen werk in
nieuwbouw en renovatie uitvoerden. Enggo is nu vaste medewerker die verantwoordelijk is
voor onderhoud aan gebouwen, installaties, gereedschappen en machines. Enggo is verloofd
met Astin en ze zijn van voornemen om volgend jaar (2022) in het huwelijk te treden. Ze blijven
dan wonen en werken op Dolidi in hun eigen (nieuwbouw) onderkomen. Hiermee is weer meer
invulling gegeven om voor de toekomst de continuïteit van het project te waarborgen.
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Impact coronacrisis voor Dolidi
7-daags gemiddelde per maand
Mei 4000 per dag
Juni 7300 per dag
Juli 50000 per dag
Aug 22000 per dag
Sept 4000 per dag
Okt 1500 per dag
(eerste 5 dagen)
2020

I

2021

Update coronabeleid stichting Dolidi Ndano
Het coronavirus heeft voor heel veel organisaties in sociaal werk consequenties, dat is voor stichting Dolidi Ndano niet anders. Van de Indonesische
overheid ontvangen wij geen steun voor ons sociaal werk dus moeten wij actief weerwerk gaan bieden. Cruciaal daarbij is de manier waarop wij
onze veerkracht ontwikkelen en ons aan de situatie aanpassen. Het is naar onze mening belangrijk dat wij niet passief berusten in ons lot.
Aangezien wij afhankelijk zijn van onze donatie inkomsten en deze door de coronacrisis aanzienlijk minder zijn geworden, zijn wij gedwongen om te
bezuinigen op onze uitgaven door prioriteiten te gaan stellen en (voorlopig) enkele doelstellingen en projecten moeten gaan aanpassen en/of
uitstellen. Gelukkig kunnen wij rekenen op onze grote achterban van sponsors die ons met vaste regelmaat regelmatig financieel steunen met hun
donaties. Dit is maandelijks voldoende om de vaste kosten voor onze basisbehoeften en verplichtingen voor de kinderen en staf te kunnen betalen.
Verderop in deze nieuwsbrief wordt er per item dieper ingegaan op alle aanpassingen en gevolgen voor onze doelstellingen en projecten.

Update corona 4 oktober 2021
Indonesie;

Totaal aantal gevallen 4.220.000
Sterfgevallen
142.000

Centraal Sulawesi;

Totaal aantal gevallen
Sterfgevallen

46.475
1.567

Van maart tot en met juni 2021 was er een daling van het aantal nieuwe corona gevallen zoals je dat in de grafiek kan zien. De overheid besloot
vanwege sociaaleconomische belangen, om meer vrijheden toe te staan en lock downs op te heffen. Er waren aanwijzingen dat toerisme naar
Indonesië weer mogelijk zou worden gemaakt en de scholen weer geopend. Landelijk reizen was weer mogelijk zonder speciale toestemming. En
controleposten werden opgeheven. Het gevolg was dat er in juli een explosie van het aantal corona gevallen kwam zoals in de grafiek is te zien.
Daardoor waren wij weer terug bij af en werden alle veiligheidsmaatregelen weer van kracht. Met name de maand augustus was voor ons op Dolidi
ook een moeilijke periode omdat wij ook op Dolidi geconfronteerd werden met corona gevallen. (Meer daarover op de medische pagina).
Nu in oktober lijkt het er weer op dat er weer enige controle is en het aantal nieuwe gevallen is nu sterk teruggedrongen. De gouverneur van
Sulawesi heeft recent een officieel bericht gestuurd naar de scholen met de mededeling dat deze binnenkort weer voor 50% (halve klassen) open
mogen gaan. Dit bericht werd door de kinderen op Dolidi met gejuich ontvangen. Laten wij hopen dat dit een verstandig besluit is en wij niet weer
opnieuw gaan terugvallen in een crisis.
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Financieel tussenrapportage 2021
In de nieuwsbrief van maart 2021 is het jaarverslag over 2020 en de begroting voor
2021 opgenomen (zie hiernaast). Door de aanhoudende coronacrisis moeten wij
deze begroting gaan bijstellen. De huidige financiële middelen zijn dusdanig
geslonken dat wij verantwoord moeten gaan bezuinigen. Hieronder ziet u een tabel
met de maandelijkse resultaten van 1 januari 2021 tot 1 oktober 2021. Daarop is te
zien dat wij ruim 10.000 euro meer hebben uitgegeven dan er inkomsten waren. Dit
is dan ook de reden waarom wij onze reserve hebben opgenomen van de
spaarrekening. Deze reserve was opgebouwd t.b.v. calamiteiten, het studiefonds en
het medisch fonds.

Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni
Juli
Augustus
September
Totaal

Baten (donaties)
€
4.382,50
€
3.710,00
€
5.400,00
€
2.730,00
€
4.546,00
€
3.915,00
€
4.542,00
€
3.420,00
€
1.900,00
€
34.545,50

Lasten (uitgaven)
€
4.112,00
€
4.978,00
€
4.930,00
€
4.930,00
€
8.754,00
€
5.218,00
€
4.938,00
€
3.522,00
€
4.420,00
€
44.802,00

Opname spaarrek.
€
€
€
-€
2.500,00
-€
1.500,00
-€
2.000,00
-€
1.000,00
€
-€
2.000,00
-€
9.000,00

Saldo

betaalrekening

01 October 2021

€

Saldo

spaarrekening

01 October 2021

€

3.479,43
-

Begroting 2021 (uit nieuwsbrief van maart)
Exploitatie begroting
Voeding 28 kinderen + staf
Verzorging / kleding
Schoolkosten (junior-senior)
Salaris Staf (8 medewerkers)
Gas/Water/Licht
Schoolbus en scooters
Inventaris
Begroting lasten
Onderhoud grond & gebouwen
Investering gebouwen
Medische kosten
Studiekosten (universiteit)
Onvoorzien
Begroting baten
Financieel adoptieplan
Donaties uit acties
Donaties / Giften / Reserves
Bijdrage resort

€ 11.000,00
€ 2.500,00
€ 5.000,00
€ 11.000,00
€ 1.300,00
€
700,00
€
500,00
€ 32.000,00
€ 2.000,00
€ 7.000,00
€ 5.000,00
€ 18.000,00
€ 1000,00
€ 33.000,00
€ 19.000,00
€ 6.000,00
€ 39.000,00
€ 1.000,00
€ 65.000,00

Baten; Een logische conclusie zou zijn om te zorgen dat er meer geld aan donaties moet binnenkomen maar dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan.
In betere tijden ontvangen wij veel inkomsten uit donaties van gasten die op het resort verblijven en ons opvanghuis bezoeken. Daarnaast hebben
wij ook regelmatig inkomsten van donaties uit acties. Dat missen wij nog steeds door de coronacrisis. De steun die wij ontvangen van onze vaste
donateurs en adoptanten is nog steeds geweldig! Dankzij deze steun hebben wij nog steeds voldoende inkomsten om de exploitatie rond te krijgen
en daarmee de goede kwaliteit van leven en opvoeding van onze kinderen te kunnen garanderen. Wij hebben ook ervaren dat enkele sponsors op
ons verzoek wat extra hebben gedaan toen de nood het hoogst was. Dat heeft ons geweldig geholpen zodat wij aan onze studiegeld verplichting
konden voldoen. Toch doe ik een oproep aan mensen die deze nieuwsbrief lezen en nog geen adoptant of donateur zijn om ons project te gaan
steunen! U mag ons altijd benaderen indien u meer informatie wilt ontvangen.
Lasten; Omdat de uitgaven hoger zijn dan de inkomsten, proberen wij verantwoord te gaan bezuinigen. Daar zijn wij in augustus reeds mee
begonnen en bezuinigen wij op de volgende items;
➢

➢
➢
➢
➢

Het zakgeld project voor de kinderen is stilgelegd tot wij weer financieel draagkrachtig genoeg zijn. Onze Dolidi supermarkt wordt alleen
nog maar bevoorraad met goederen voor de persoonlijke zorg die de kinderen gratis kunnen afhalen. Dit is een besparing van ongeveer 600
euro per maand.
Nieuwbouw en verbouw zijn stilgelegd zodat wij geen extra salarislasten meer hebben voor ingehuurde krachten. Noodzakelijk onderhoud
en reparaties realiseren wij met eigen stafmedewerkers. Besparing 500 euro per maand.
De verjaardagen dag van- en voor alle kinderen, die op 17 augustus gepland stond is gecanceld en wordt weer opnieuw ingepland zodra wij
weer voldoende financiële draagkracht hebben. Besparing eenmalig 600 euro.
De studenten krijgen 12 euro per maand minder aan uitkering voor hun levensonderhoud. Dit omdat ze zelf ook een gebaar van solidariteit
met de kinderen willen maken. Besparing 60 euro per maand.
Voor alle stafmedewerkers geldt dat zij dit jaar geen kerstgratificatie gaan ontvangen en wordt de afkoopregeling voor hun overgehouden
verlofdagen ingetrokken. Besparing ongeveer 500 euro eenmalig.

Op deze manier draagt iedereen zijn steentje bij en waar ook iedereen begrip voor heeft getoond. Laten wij hopen dat de coronacrisis met de
daardoor financiële crisis spoedig voorbij zal zijn!
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NAAM

M/J

SCHOOL

GEBOREN

NAAM

1

NATALIA ANGRAINI GOLONTALO

M

SMA

26-12-2003

2

GLORIA IVONE PANGANDO

M

SMA

19-10-2005

23

3

TALITHA PARIMO

M

SMP

5-5-2008

4

OLIVIA BURU

M

SMK

5

LUDIA NATALIA ASRUL

M

6

VERONIKA TOSINDE

M

7

JURNI LAWIO

8

CINDY CLAUDIA POIKELU

9

M/J

SCHOOL

GEBOREN

M

UNI MAKASSAR

26-12-2001

GIDEON PANGANDO

J

ACAD. MAKASSAR

23-11-2000

24

TABITHA PARIMO

M

ACAD. MAKASSAR

5-21-2001

29-12-2004

25

AGNES SILVANI SALARUPA

M

UNI TIONGKOK CHINA

20-04-1999

SMP

6-1-2006

26

MUTIARA WIDIYANTI TOSINDE

M

UNI SALATIGA

29-6-2000

SMP

1-2-2005

27

M

SMA

5-11-2004

M

SMA

13-7-2004

MEISKE TOEA

M

SMP

30-5-2005

10

AULINA BURU

M

SMP

7-3-2008

11

AURA BURU

M

SD

14-4-2010

12

SHINTIA MESUA

M

SMP

31-1 2009

13

VINA TAROBI

M

SMP

24-12-2008

14

VINI TAROBI

M

SMP

24-12-2008

15

DELVON TOEA

J

SMP

10-12-2006

16

ALFRET SALARUPA

J

SMA

23-7-2003

17

RIFELDO EPAFRAS BURU

J

SMP

22-9-2008

18

ARLEN CHRISTIAVAN LAGI

J

SMK

30-8-2004

19

EDWARD EDWARDO ASRUL

J

SD

1-2-2009

20

FENDRI MAUGO

J

SMP

15-2-2006

21

GABRIEL JOZE KAPALA

J

SD

12-11-2011

22

TISRI NGKEDO

Afkortingen
SD = Lagere school
SMP = Junior high school
SMA = Senior high school
SMK = Beroeps gericht onderwijs
UNI = Universiteit
ACAD= Academie

In juni 2021 ging het de goede kant op met de
coronacrisis op Sulawesi, er mocht weer vrij gereisd
worden en de scholen zouden weer geopend worden.
Dit was aanleiding voor Opa Eef om voor het nieuwe
schooljaar een cultureel vakantiereisje van 6 dagen te
organiseren naar Tana Toraja voor onze kinderen en
staf, uiteraard werden er wel alle voorzorgs- en
veiligheidsmaatregelen getroffen. Zo werd er per bus
gereisd en werd er overnacht in een hotel waar geen
andere gasten verbleven. Dit uitje hadden de kinderen
en staf wel verdiend na 16 maanden in quarantaine te
hebben geleefd op Dolidi. De kosten voor deze reis
werden gedekt door Opa Eef en enkele privésponsors
die het idee steunden en betaalbaar maakten.
Deze reis is dus niet ten koste gegaan van het budget voor onze doelstellingen van de stichting.
Het was een geweldige vakantie waar iedereen enorm van heeft genoten en die verder zonder grote problemen is verlopen. Veilig was het ook
omdat er geen toeristen waren en het erg rustig was bij alle bezienswaardigheden die wij bezochten. Als extra activiteit hadden wij 10 teams
geformeerd die een verslag op poster moesten maken van hun dagelijkse bevindingen en belevenissen. De meest informatieve en mooiste poster
zou dan beloond worden met een ereplaats aan de muur in onze aula. Het gevolg was dat na het avondeten iedereen gezellig in het hotel bezig was
met verhalen maken, foto’s plakken en creatief bezig zijn.
Bij thuiskomst hebben wij voor de zekerheid iedereen laten testen op corona maar bij iedereen was het resultaat negatief.
Een week na onze thuiskomst was er weer een explosie van coronagevallen in heel centraal Sulawesi en in Tentena waardoor er weer een lock down
was en de scholen gesloten moesten blijven. Gelukkig hebben wij geen nadelige gevolgen van de reis ondervonden en kijken met plezier erop terug!
Op fotopagina 1 staan meer foto’s van dit cultureel reisje.
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Dit jaar zijn Pria en Markus geslaagd voor hun eindexamen Senior highschool (SMA - SMK). Een mooi resultaat! Hun doel was om verder te gaan
studeren. Pria zou een muziekstudie gaan volgen en Markus zou theologie gaan studeren. Echter door de coronacrisis ontstonden er vele problemen
om invulling te geven aan deze plannen. Een face to face studie was/is nog niet mogelijk en on-line studeren zagen ze niet zitten. Wachten op een
volgende mogelijkheid was voor beiden geen optie. Uiteindelijk hebben zij in goed overleg ervoor gekozen om hun eigen weg te gaan en van Dolidi
te vertrekken om een baan te zoeken. Ferdinan zat al een jaar lang op Dolidi in de wachtkamer voor zijn studie “fashion”. Ook voor hem was er door
de corona problematiek nog geen studiekans, wat hij maar moeilijk kon accepteren en daardoor wat opstandig werd. Uiteindelijk hebben wij samen
besloten dat het beter zou zijn dat ook hij zijn eigen weg zou gaan volgen. Inmiddels heeft hij werk gevonden bij een atelier in Poso waar hij ook zijn
stage heeft gelopen. Voor zijn toekomst is hij van plan om zelfstandige te worden in zijn eigen naaiatelier. Voor het totale project was dit ook de
beste oplossing vanwege onze huidige financiële situatie en wij onze prioriteiten nog altijd leggen bij de kinderen van onze Dolidi familie in het
opvanghuis die hun schoolopleiding aan de senior highschool dienen te volbrengen. Studiefinanciering is alleen mogelijk als (het op dat moment
meerderjarig) kind dit zelf wil, het talent ervoor heeft en de stichting op dat moment financieel draagkrachtig genoeg is.

Gideon beëindigd de praktijkopdracht voor zijn studie maritiem op 15 oktober 2021.
Hij heeft dan 10 maanden op een vrachtschip ervaring en kennis opgedaan. Natuurlijk heeft
hij hard moeten werken maar dat heeft hem weer sterker gemaakt. De kapitein van het schip
moet zeer tevreden zijn geweest over zijn inzet en prestaties want de laatste maanden heeft
hij werkloon ontvangen wat hij heeft gebruikt voor zijn levensonderhoud om de stichting
financieel te ontlasten. In december hervat hij zijn studie op de academie Barombong. Hij
gaat nu tot die tijd zijn verslag maken in ons studentenhuis Green River View in Makassar.
Agnes is nog steeds op Dolidi en volgt haar college voor haar studie dokter nog
steeds online. Het ziet er nog steeds niet naar uit dat ze terug kan naar de
campus op de universiteit in China maar haar studieresultaten zijn ondanks dat
nog steeds uitstekend. Agnes heeft nu een opdracht gekregen om een maand
lang in een ziekenhuis te gaan observeren. Wij zijn op dit moment bezig om dat
te regelen. Volgend jaar mag ze ook haar praktijk opdracht in Indonesië gaan
doen als door de corona maatregelen ze nog steeds niet naar China mag.

Tabitha is bezig met haar
praktijkopdracht in het ziekenhuis Stella
Maris in Makassar. Ze beëindigt haar
activiteiten als vrijwilliger in het
ziekenhuis op 25 oktober waarna haar
studie weer offline vervolgd zal gaan
worden. Tabitha is zeer gedreven bezig
en participeert in diverse commissies.
Ze haalt mooie scores en is zeer
gelukkig met haar keuze voor deze
opleiding in de verpleging.

Tiara is net begonnen met haar
praktijkopdracht voor haar studie
rechten. Ze doet haar praktijk bij het
regionaal secretariaat van Salatiga, de
plaats waar ze ook studeert. Ook haar
studie verloopt voorspoedig en behaalt
ze mooie resultaten. Door de corona
heeft ze echter wat praktijkopdrachten
moeten uitstellen waardoor ze enige
achterstand heeft opgelopen maar dat
zal ze spoedig gaan inhalen.

Utin zit alweer in haar 5e semester (van de 8)
en volgt haar studie accountancy weer
offline op de universiteit. Daar is ze erg
gelukkig mee omdat ze haar studievrienden
heeft gemist. Haar zijn studieresultaten zoals
gewoonlijk uitstekend!
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Binnen onze corona voorzorgsmaatregelen hebben wij opgenomen dat stafmedewerkers en kinderen die op het opvanghuis wonen, zich eerst
moeten laten testen indien ze hun familie hebben bezocht in de “kampung” zodat wij zekerheid hebben dat ze niet besmet zijn geraakt met het
coronavirus. In principe moet iedereen zich aan de quarantaine houden die wij hebben ingesteld maar soms is er een goede reden om deze niet op
te volgen zoals de familie Buru is overkomen. De oma van Olivia, Aulina, Edo en Aura is begin augustus overleden en de kinderen wilden zeer
begrijpelijk naar de begrafenis. Na enkele dagen zijn ze weer naar Dolidi gekomen en moesten eerst getest worden voor ze in het opvanghuis
mochten betreden. Helaas werden Olivia en Aura positief getest en hebben wij in overleg met de gezondheidszorg de hele familie geïsoleerd in onze
kliniek ondergebracht. Daar verbleven ze 18 dagen in isolatie. Uiteraard hebben wij hen voorzien van de nodige zorg, eten en alle goederen om hun
verblijf zo aangenaam mogelijk te maken. Na de isolatie periode was iedereen weer negatief getest en mochten ze weer naar het opvanghuis. In
deze periode hebben ze controle gekregen van de lokale gezondheidszorg en kwam een afvaardiging van de lokale overheid op bezoek met wat
etenswaren om hen een hart onder de riem te steken. Wij waren al bezig met de regionale gezondheidzorg om ons met voorrang te plaatsen op de
vaccinatieplanning. Na enig aandringen kwam het vaccinatieteam op zondag 12 augustus naar Dolidi voor de eerste vaccinatie en op zondag 12
septemberr voor de tweede vaccinatie. Later dit jaar volgt er nog een ronde om de stafleden en kinderen (12 jaar en ouder) die nog niet
gevaccineerd mochten worden, alsnog van het vaccin te voorzien. Hieronder een fotoverslag van isolatie in onze kliniek en het vaccineren.

Een team van de lokale overheid kwam informeren en wat eten
brengen om onze mensen in quarantaine bij te staan.
De lokale gezondheidzorg in onze
kliniek voor onderzoek en testen

Opa bijt als eerste de spits af om
het goede voorbeeld te geven

Ook Lius Djaledge (pp Ferdi) onze securitymedewerker is begin
september positief getest en heeft thuis 3 weken is isolatie
doorgebracht. Inmiddels gaat het weer goed met Lius en heeft
hij zijn werkzaamheden weer hervat.

Het vaccinatieteam met naast Opa op de stoel dr. Mardi
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Ook onze 12-jarigen werden
gevaccineerd

Natalia was toch wel angstig
voor de injectie

Management nieuws;
Het is zover! Ons managementteam Dodi Pereru en Astin Mokeba zijn klaar zijn voor hun werk in de
functies projectmanager en financieel manager van het opvanghuis. Vanaf 1 september 2021 zijn ze
volledig zelfstandig aan het werk en zijn ze goed voorbereid om de daarbij behorende
verantwoordelijkheden op hun schouders te nemen. Dit is geen makkelijke opgave voor hen omdat ze
geconfronteerd kunnen worden met traditioneel negatief denkende en handelende instanties die de
stichting voor hun diensten meer willen laten betalen dan nodig is en/of ons beleid willen beïnvloeden.
Corruptief handelen van instanties of mensen wordt in Indonesië wel aangepakt maar komt nog
regelmatig voor. Je moet sterk in je schoenen staan om corruptie te bestrijden.
Om Dodi en Astin een managementhandleiding te geven waar ze op terug kunnen vallen, zijn er
protocollen gemaakt. Deze protocollen omvatten alle regels, instructies en tips die gebaseerd zijn op onze
ervaringen over de 12 jaar dat wij het werk hier hebben gedaan. Mochten er situaties ontstaan waarin ze
geen beslissing willen of kunnen nemen, dan is er altijd nog het bestuur van stichting Dolidi Ndano
Nederland die hen dan bijstaat, adviseert en/of beslist en altijd de eindverantwoording blijft dragen.
Protocollen Dolidi;
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Procedure opname kind
Rechten en plichten van een kind
Veiligheid en geborgenheid
Gedragsregels voor staf en kinderen
Onderwijs en studie
Medische zorg
Financieel management
Bezoekers regelingen
Documentatie en administratie
Werknemers rechten en plichten

Dodi in overleg met het
departement sociaal werk

Hoe nu verder?
Het bestuur van stichting Dolidi Ndano denkt hiermee de toekomst van het project te kunnen waarborgen en nog vele jaren door te kunnen gaan
zolang er van sponsors vertrouwen en steun is voor het project. En daar hebben wij alle vertrouwen in. Het bestuur blijft zich inzetten om
voldoende financieel budget te creëren die onze doelstellingen kunnen verwezenlijken.
Wij moeten natuurlijk onze nieuwe organisatiestructuur met alle protocollen in praktijk gaan testen. Dit is voor mij (Opa Eef) de aanleiding geweest
om een langgekoesterde wens in vervulling te laten gaan en voor een langere periode naar Nederland te vertrekken. Ik ben in augustus 70 jaar
geworden en wil graag wat meer tijd gaan doorbrengen bij mijn familie en vrienden in Nederland. In december gaat dat gebeuren en voorlopig is
het plan om 6 maanden te blijven. Mijn tijd in Nederland ga ik natuurlijk ook vullen met bestuursactiviteiten en sponsoractiviteiten. Natuurlijk blijf
ik het management zoveel mogelijk via Email en Whatsapp ondersteunen, dit is een goede test voor hen. Voor Dodi en Astin is het een uitdaging en
ze hebben aangegeven trots te zijn op ons vertrouwen en dat ze de kans krijgen om te bewijzen dat ze het aankunnen!

Aanvulling studiefonds pagina;
Na een schooljaar in quarantaine op
Dolidi te hebben doorgebracht, hebben
alle kinderen een goed resultaat op hun
rapport weten te halen met cijfers die
boven gemiddeld zijn. Iedereen is over
naar het volgende schooljaar of door naar
een hogere schoolopleiding. Wij zijn
natuurlijk erg trots op onze kinderen die
zich beseffen dat er naast sport en spel
ook gepresteerd moet worden in hun
schoolopleiding.

Sponsor bericht;
Wij willen graag nog even benadrukken dat wij enorm dankbaar zijn voor alle
financiële steun die wij ontvangen van onze vele sponsors en adoptanten. Dat het
financieel gezien wat minder goed gaat heeft zoals in deze nieuwsbrief al eerder
aangegeven, een zeer goede reden en wij hopen dan ook dat de grenzen weer
spoedig opgesteld gaan worden voor toerisme en wij weer sponsoracties kunnen
organiseren en/of daaraan mee kunnen doen. Onze kinderen beseffen zich ook
heel goed waarom wij het met minder moeten doen en doen daardoor
probleemloos een stapje terug in het kader van onze bezuiniging. Speciaal danken
wij de sponsors die op ons verzoek een extra donatie hebben gedaan. Maar voor
alle sponsors en financieel adoptanten natuurlijk……..
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Foto’s Tana Toraja reis

Het winnende creatief reisverslag op
poster van team Aura-Edo Jurni en Astin.
Het reisverslag is te bewonderen in de
aula van het opvanghuis.
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Foto’s gemaakt door de kinderen

Page 10 of 10

