Activiteiten Yamaru Indonesië januari - maart 2020
Er zijn in de afgelopen maanden weer heel veel ontwikkelingen geweest binnen Yamaru en Sayap Kasih.
In het onderstaande overzicht leest u over de activieiten van Yamaru in de periode van januari – maart
2020.

Nieuws uit SAYAP KASIH
Sinds een paar maanden heeft Sayap Kasih er een nieuwe bewoonster
bij, Teza. Tijdens een van de huisbezoeken naar Bitung en omgeving, kwam
team Yamaru in de stromende regen aan bij het verwaarloosde en lekkende
huis van Teza en haar pleegmoeder. Teza is 24 jaar en heeft een meervoudige
beperking. Haar biologische ouders zijn niet bekend, ze is opgegroeid bij een
pleegmoeder. Omdat de thuissituatie heel schijnend was, en omdat haar
pleegmoeder ziek is, heeft team Yamaru in overleg besloten om Teza uit deze
onmenselijke situatie weg te halen en haar op te nemen in Sayap Kasih.

Frandi Toreh is op 17 jarige leeftijd, op 7 januari 2020 vroeg in de
avond overleden. Frandi werd geboren op 9 september 2003, en is
toen hij bijna 3 jaar was in Sayap Kasih komen wonen. Hij werd die
dag gebracht door een van zijn pleegouders. Frandi was ernstig
meervoudig beperkt. Destijds had een arts verteld dat Frandi
vanwege zijn ernstige beperking, en een luchtwegaandoening niet
langer dan 5 maanden te leven had. Maar de menselijke wil is niet
gelijk aan de kracht van God, waardoor Frandi nog 13 jaar lang heeft
kunnen genieten van de zorg van de begeleidsters.
Frandi hoeft nu niet meer te lijden en heeft zijn rust
gevonden

Ondanks zijn drukke leven als Bisschop van
Manado, nam Mgr. Benediktus Roly Untu MSC.
tijd om de kinderen van Sayap Kasih te
bezoeken.

Dank aan de burgemeester van Tomohon, Jimmy
Feidy Eman, die zijn verjaardag heeft gevierd met
de kinderen in Sayap Kasih.

Een klein bouwproject op het terrein van Sayap Kasih, een Home-stay; een logeergelegenheid voor ouders
en bezoekers die buiten Tomohon of Manado wonen, en graag een paar dagen dicht in de buurt van hun
kind of Sayap Kasih willen verblijven.

Ondanks dat er in Noord Sulawesi nog maar weinig mensen besmet zijn met het Covid-19, zijn er in Sayap
Kasih de bekende voorzorgsmaatregelen genomen om elke kans op besmetting te voorkomen. Het gaat
hier om een heel kwetsbare doelgroep, en we hopen dat we op deze manier het virus buiten kunnen
houden. Normaal gesproken worden er vele bezoekers ontvangen in Sayap Kasih, op dit moment is het stil
en moeten we afwachten wanneer de wereld zich weer herstelt.

Huisbezoeken
Er worden regelmatig huisbezoeken afgelegd door Team Yamaru. Sommige bezoeken zijn in de buurt van
Tomohon, soms wordt er uren voor gereden. De gezinnen die Yamaru bezoekt krijgen hulp van de
overheid. Ieder kind heeft recht op 3 miljoen rupiah (ongeveer € 181,-) per jaar, welke ze ontvangen via
Yamaru tijdens een huisbezoek. Omdat ze de
ouders liever geen geld geven, omdat het
dan waarschijnlijk op een verkeerde manier
wordt uitgegeven, is er voor gekozen om het
gezin daarvoor in de plaats levensmiddelen
te geven. Ieder arm gezin met een kind met
een beperking komt in principe in aanmerking
voor een tegemoetkoming, maar op dit
moment zijn er maar een aantal gezinnen die
deze hulp krijgen. Yamaru zelf helpt ook

verschillende gezinnen door levensmiddelen te schenken.

YAMARU
Het kantoor van Yamaru wordt
nog steeds gerenoveerd. De
afgelopen tijd is de hele
binnenkant en buitenkant
geverfd, zijn ramen die aan
vervanging toe waren vernieuwd,
en zijn binnenmuren hersteld. Er
moeten nog enkele
werkzaamheden worden
uitgevoerd, maar op dit moment
kunnen ze niet verder omdat alle
werkzaamheden stil liggen in
verband met de maatregelen
betreffende het Covid-19.

Kapare, is in 1985 opgericht door
Broeder Han. Het is een van de units
waar Yamaru ooit mee is begonnen. In
het atelier, een kleine werkplaats voor
het kantoor van Yamaru, schilderen
scholieren Kerstbeeldjes. De
opbrengst van de verkoop is bestemd
voor het schoolgeld voor de kinderen
uit de armste gezinnen uit het dorp. Op
dit moment is broeder Bernardus BTD
werkzaam in de deze unit van Yamaru.

Overig nieuws
En verder is in de afgelopen maanden veel vergaderd, overlegd, gecommuniceerd, en besproken.
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•

Broeder Bonaventura BTD is de directeur van Sayap Kasih, en hij is tevens voorzitter van de
Sociale Gezondheids Organisatie van Noord Sulawesi.
De bijeenkomst voor de voorbereiding van het Yamaru vijfjarenstrategieplan, bijgestaan door het
team van De La Salle Katholieke Stichting Manado.
Alle voorzitters van de verschillende Yamaru-units hebben deelgenomen aan de voorbereiding van
het Yamaru Indonesia Strategic Plan. Hopelijk krijgen dit jaar, en de komende jaren, steeds meer
mensen hulp van Yamaru.
Het Yamaru-team heeft de spirit, visie en missie van de Stichting Manuel Runtu (YAMARU)
geëvalueerd, om diegenen te helpen die arm, ziek, gehandicapt, en achtergesteld zijn in deze
moeilijk tijd.

