Zesde ontmoetingsdag Yamaru Nederland zeer geslaagd!
Op zondag 3 april konden donateurs en vrienden
van Yamaru Nederland broeder Han in Voorhout
persoonlijk de hand drukken. Ruim 50 mensen
namen – ondanks het mooie weer - van de
gelegenheid gebruik. Nadat voorzitter Theo
Blokland de aanwezigen van harte welkom had geheten, deed Han
Gerritse verslag van de laatste ontwikkelingen in Woloan. Sayap Kasih
ontvangt veel bezoekers. Ruim 1500 in december en ook rond Pasen was er veel belangstelling. De
bezoekers zijn zeer geïnteresseerd hoe in Sayap Kasih met gehandicapte kinderen wordt omgegaan.
Velen laten bij vertrek een donatie achter. Het is ook ‘in’ om je verjaardag daar te vieren. Ook dat levert
een welkome financiële bijdrage op. Die steun is zeer welkom. Yamaru Indonesië heeft zich tot doel
gesteld om de werknemers van Sayap Kasih dit jaar het minimumloon uit te betalen en hen te
verzekeren. De onlangs gehouden rommelmarkt in een dessa bracht het mooie bedrag van 15 miljoen
roepia (€1000) op. Een mooi bedrag maar niet voldoende om het gezette doel te bereiken. Daarvoor is
ook steun vanuit Nederland gewenst. Ook de bouw van Sayap Kasig II,
het tehuis voor jongvolwassen gehandicapten, kost veel geld.
Broeder Han stelde daarna Erick Samakud voor. Deze volgt zijn
vader, de vorig jaar overleden Leo Samakud, op. Vader Leo was
voorzitter van Yamaru Indonesië. Erick is 28 jaar jong, pas getrouwd en op
dit moment lid van de Commissie van Toezicht en besteedt de vrijdag aan
werkzaamheden voor Yamaru. Hij vertelde dat hij zich zeer betrokken
voelt en zijn taak zeer serieus neemt. Erick heeft in Duitsland gestudeerd.
Hij spreekt Duits en Engels, daarom is hij nu de contactpersoon tussen
Yamaru Nederland en Indonesië. Het is fijn dat er, naast broeder Han, nog een ander is waarmee zaken
kunnen worden overlegd, ook met het oog op de toekomst!
Erick vertelde dat de academie voor fysiotherapie St. Lukas in Indonesië zeer hoog staat
aangeschreven. Helaas zijn ook daar financiële problemen. Allereerst moet het aantal studenten
(en daarmee studie-inkomsten) verdubbeld worden. Fysiotherapie is in Nederland vanzelfsprekend
en algemeen bekend. Dat is in Indonesië niet zo. Studenten en leerlingen trekken daarom de dessa’s in
om aan de hand van gratis behandelingen meer bekendheid te geven aan fysiotherapie en aan de
mogelijkheid om fysiotherapeut te worden. Dit proces kost tijd. Bovendien heeft de staat beslist dat
de leerkrachten een hoger opleidingsniveau moeten hebben. De docenten van de academie zijn
daartoe bereid maar ook dat kost tijd én geld.
Voldoende werk aan de winkel dus voor Yamaru Nederland.
Om meer bekendheid te geven aan het werk van Yamaru, ook bij een jongere generatie, is de website
(www.yamaru.nl ) geheel vernieuwd, heeft Yamaru ook een Facebookpagina (Yamaru.nl) en is zij
terug te vinden op YouTube (kanaal Stichting Yamaru). Neemt u vooral eens een kijkje!
Na alle informatie te hebben aangehoord, verliep het tweede deel van de
middag onder het genot van een hapje, een drankje een goed gesprek
informeel. Ook dit jaar was kunstenares Yvonne Noordam weer aanwezig.
Zij stelde tien van haar werken beschikbaar voor de loterij Deze bracht
uiteindelijk €340 op. De totale opbrengst van de middag was €510.
Al met al kan er worden teruggekeken op een zeer geslaagde middag.
Over twee jaar is Han weer op verlof in Nederland. Tot dan!
-Winnares 1e prijs.

