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Financiële adoptie en projecten
op Flores en Sumba
( Indonesië )
zonder winstoogmerk.

Geef ze een kans !!
Stichting Karunia. Secretariaat : Pastelstraat 6 huis, 1073 HS Amsterdam.
Website : www.stichtingkarunia.nl Email : stichtingkarunia@hotmail.com
T / F : 020 675 00 72 M : 06 222 48 470
KVK: 34324065 ABN-AMRO : 52 96 35 682

2009, de opstart van de Stichting.
2010, een succesvol jaar voor Stichting Karunia !
Beste Donateurs,
Op 22 Januari 2009 werd Stichting Karunia opgericht. Wij willen onze
verbondenheid met de bevolking op de Oostelijke Kleine Sunda-eilanden, de
eilanden Flores en Sumba in het bijzonder, uiten door projecten en financiële
adoptie te realiseren. Kleinschalig en zonder winstoogmerk.
Het opstarten van een Stichting vraagt geduld en uithoudingsvermogen ten
opzichte van het ambtelijke apparaat. Notariële Status vastleggen, het openen
van een rekening, inschrijven bij de Kamer van Koophandel en de Belastingdienst.
Maar goed, als dat eenmaal geregeld is, kan het echte werk beginnen.
Zo zijn we in 2009 gestart met :
 Financiële adoptie in twee tehuizen, t.w het Gehandicaptentehuis St
Damian in Cancar en het Blinden- en Doveninternaat in Ruteng ( West
Flores )
 Het project “ een vervoersmiddel voor het (dubbel) gehandicaptentehuis
Panti Alma te Bajawa “ ( Midden Flores )



Aangevuld met in 2010 :
Malariabestrijding middels voorlichting en het verstrekken van Klamboes.
 Leprabestrijding op Sumba.

Het animo voor de financiële adoptie valt wat tegen, misschien is men een beetje
“ uitgeadopteerd “ ?.
Er zijn nog steeds kinderen, jongeren en ouderen die Uw financiële steun à 8,00
euro per maand kunnen gebruiken …
Daarentegen is op ons project “ een vervoersmiddel voor het (dubbel) gehandicaptentehuis Panti Alma te Bajawa “ met enthousiasme gereageerd. Zowel door
Particulieren als door diverse Fondsen. We hebben dan ook eind 2010 een ruime
auto voor het tehuis kunnen aanschaffen. Dit project had een fantastische
afsluiting op de “ Internationale Gehandicapte Kinderendag “ op het bordes van
het Districtshoofd in Bajawa, het Regentschap Ngada.

Het Klamboeproject heeft zijn eerste start gemaakt. Er zijn 80 twee
persoonsklamboes aan de bevolking van Leko Lembo RT 011, Desa Waelengga,
Oost Manggara, West Flores verstrekt. Er zijn nog een kleine 800 klamboes te
gaan.
Het Lepra-project op Sumba kan zijn werk voortzetten doordat U als Donateur
uw Gift gaf.





Voor 2011 is het programma als volgt :
 Voortzetten Financiële adoptie in Cancar en Ruteng, Midden
Manggarai,West Flores .
Voorzetten Malariabestrijding in Desa Waelengga, Oost Manggarai,West
Flores.
 Voorzetten Leprabestrijding op Oost Sumba.
Financiële Middelen vinden voor de (her)bouw van een Gezondheidskliniek
in Desa Komba, Oost Manggarai, West Flores.

We hopen dat wij ook in 2011 op uw financiële steun mogen rekenen. Elke euro is
welkom en wordt voor de volle 100 % besteedt.

Terima kasih banyak !

Het Bestuur
Suzy Visser, Gert van der Zwan en Jeanette van Oostrum

Financiële verantwoording 2010 :
Projecten :
Project Vervoersmiddel Panti Alma
* Particulieren
* Fondsen
Project Klamboes anti Malaria
* Particulieren
* Fondsen
Project Lepra Sumba
* Particulieren
* Fondsen

In :

Uit :
€ 16.257,69

€
742,26
€ 16.332,00
€

279,00 €

300,00

€

300,00 €

303,28

Adoptie :
St Damian Cancar en
Karya Murni Ruteng
Januari - Juni 2010
Juli – December 2010

€
€

260,00 €
335,00

260,00
2011

Noodpot :
Start 2009December 2010

€

133,00

2011

Jaardonateurs :

€

15,00

Stichtings- en Promotiekosten :
Kantoor- PR-artikelen
Website
Inschrijving KvK
Bijdrage Producten Diensten Bank
Deelname Festivals
Rente
Deelname promotie webwinkels
Koninginnedag
Nazomerfestival
Totaal

€
7,47
€
40,17
€
200,00
€
24,55
€ 18.668,45 € 17.479,79

Overschot *

€

€
€
€
€
€

248,75
23,05
26,14
18,38
42,50

1.188,66

* Van dit overschot gaat begin 2011 het adoptiegeld € 335,00 naar de tehuizen.
Tevens is de noodpot van € 133,00 voor de tehuizen beschikbaar.
Het “echte “ overschot bedraagt € 720,66.
Dit bedrag zal besteed worden voor de uitvoering van onze toekomstige projecten

Afgerond 2010 :
Een auto voor het kindertehuis Panti Alma in Bajawa.
In November 2008 had de leiding van Panti Alma, Zuster Corrie, mij gevraagd of ik
een busje voor het tehuis kon regelen.
Deze hadden zij nodig voor het naar school brengen van de meest gehandicapte
kinderen van het tehuis, een dagje uit en / of bezoek aan de gehandicapte kinderen
die in de Kampong bij hun ouders wonen.
Tja, hoe doe je dat,
In Januari 2009 is Stichting Karunia opgericht. De zoektocht naar Donateurs kon
beginnen. Vele Particulieren en Fondsen werden aangeschreven.
Na twee jaar hadden we voldoende centjes bij elkaar om aan de wens van Zuster
Corrie te voldoen !
Mede door Uw Donatie !
Maar ondertussen hadden we wel met wat strubbelingen te maken gehad :
De Rupiah werd sterker ten opzichte van de Euro.
 De aanschafprijs van het vervoersmiddel was te laag ingeschat. Voor het
bedrag van 8000 euro zouden we een erg slecht tweedehands busje kunnen
kopen.
 De prijzen voor vervoersmiddelen in Indonesië liggen erg hoog, omdat alles
geïmporteerd wordt. Er werd een nieuw streefbedrag van 16 000 euro
ingesteld .


Het resultaat is dat we een ruime auto op Bali voor het tehuis gekocht hebben.
Een busje was niet haalbaar, omdat de onderdelen voor een eventuele reparatie op
Flores niet op voorraad zijn en men dan voor reparatie te veel afhankelijk van Bali /
Java zou zijn.
Op Bali een auto kopen houdt in, dat die auto over de eilanden Lombok, Sumbawa
naar Flores gereden moet worden met enkele veerbootverbindingen tussen de
genoemde eilanden. Lange en stoffige dagen waren het, want het wegennet op
Sumbawa was erg verslechterd.
Op de Internationale Gehandicaptendag werden wij als Stichting uitgenodigd door
het Districtshoofd van Ngada op het bordes van het Districtskantoor en aldaar vond
de Sleuteloverdracht plaats. Een bijzondere dag met nog een flinke optocht door de
stad Bajawa, een maaltijd in het tehuis Panti Alma en
vermelding in de lokale krant “ Flores Pos “!
Nogmaals, hartelijk dank voor Uw Donatie en wij gaan verder met nieuwe projecten .

Maandag 6 December 2010

FLORES POS

Stichting Karunia uit Nederland geeft een Auto.
Door Petrus Dua
0813 385 95737
Bajawa, Flores Pos
Stichting Karunia, welke in Amsterdam / Nederland gevestigd is, overhandigde op
vrijdagmorgen 3 December, de Internationale Gehandicaptendag, een auto aan het
gehandicaptentehuis Panti Alma in Bajawa. De sleuteloverdracht werd uitgevoerd op
het bordes van het Districtskantoor Ngada door het stichtingshoofd Mw. Jeanette aan
het hoofd van het tehuis Panti Alma, Zuster Corrie.
In aanwezigheid van het Districtshoofd van Ngada, Marianus Sae en zijn
plaatsvervanger Paulus Soliwoa.

Aan Flores Pos vertelt directrice Stichting Karunia Amsterdam / Nederland dat zij als
Stichting steun bieden aan gehandicapten. Dit is één van de sociale facetten van de
Stichting.
Zij bieden ook steun op de rest van het eiland Flores en het eiland Sumba.
Zij vertelt dat zij de eilanden Flores en Sumba heeft gekozen, omdat zij zelf geboren
is op het eiland Sumba , toen haar ouders daar in de jaren 1956 tot 1970 werkten.
“ Ik voel mij moreel verplicht om iets te doen voor deze eilanden en in voor de
gehandicapten in het bijzonder. Zij hebben onze steun en zorg nodig “.
Vervolgens vertelt Jeanette dat zij namens Stichting Karunia en haar donateurs een
auto heeft gekocht van ongeveer 160 miljoen Rupiah en enkele muziekinstrumenten.
“ In November 2008 bezocht ik Panti Alma en hoorde dat zij een auto nodig hadden ‘.
Aldus ging zij met haar Stichting op zoek naar donateurs in Nederland.

Zuster Corrie, hoofd van het tehuis Panti Alma, vertelt dat zij deze Internationale
Gehandicaptendag op 3 December 2010 niet zal vergeten : “ We kregen een auto
van Stichting Karunia uit Nederland en enkele muziekinstrumenten “.
Zuster Corrie vertelt dat er 32 gehandicapte kinderen in het tehuis Panti Alma
verblijven. Daarnaast zijn er nog vele gehandicapte kinderen in het District Ngada die
hun zorg nodig hebben. Het probleem in de zorg voor hen is te weinig faciliteiten en
geld. Ons geld is gelimiteerd, daarom hebben we een CBR ( Community Basic
Rehabilitation ) opgericht in de plaatsen Bajawa, So’a en Golewa.
Community Basic Rehabilitation ( CBR ) is een van de inspanningen van het tehuis
Panti Alma in Bajawa
om gehandicapten in de omgeving te helpen.
In elk van de drie genoemde CBR-locaties is een medewerker speciaal voor de
gehandicapten, legt Zuster Corrie uit.
Het totaal aantal gehandicapten die gebruik maken van de faciliteiten van de CBRs is
80 personen. Hieronder bevinden zich ook mentaal gehandicapten.
Er wordt lager onderwijs gegeven aan licht mentaal gehandicapten.
Er zijn acht leerlingen in Posko So’a en vijf leerlingen in Jerebuu, aldus Zuster Corrie.

Editor : Amandus Klau

Gestart in 2009 :
Financiële Adoptie

Het animo voor de financiële adoptie valt wat tegen, misschien is men een beetje “
uitgeadopteerd “ ?. Er zijn nog steeds kinderen, jongeren en ouderen die Uw
financiële steun à 8,00 euro per maand kunnen gebruiken …
Uw steun zal besteedt worden aan voeding, medicatie, kleding, activiteiten, scholing
en een "noodpot".
U krijgt jaarlijks een foto en een korte beschrijving van de situatie van uw adoptiekind
/ -oudere.
Stichting Karunia werkt samen met twee tehuizen :
Het tehuis St Damian in Cancar :
In Cancar en Labuhanbajo zijn de zusters van SVD werkzaam. In Cancar hebben ze
het tehuis St Damian opgericht voor lichamelijk gehandicapten, leprozen en
melaatsen. Aangrenzend is er het ziekenhuis St Yoseph. Jaarlijks doen Australische
artsen hier vrijwillig operaties. Fysio- zoutwatertherapie behoort tot de
mogelijkheden. Daarnaast wordt er gericht naar een bezigheid voor de gehandicapte
gezocht, zodat die in de toekomst voor zijn eigen inkomsten kan zorgen. Er is een
lagere school, geleid onderwijzend personeel dat zelf gehandicapt is en in St Damian
opgenomen was. In Labuhanbajo is er van St Damian een recreatieverblijf. In totaal
verblijven hier rond de 100 gehandicapten. Ze komen uit heel Flores.
Het blinden- en doveninternaat Karya Murni te Ruteng :
In Ruteng werken de zusters van de SSpS in het blinden- en doveninternaat Karya
Murni, waar ook een school voor buitengewoon onderwijs aanwezig is.
Hier wordt op de kleuter- en lagere school les gegeven in het aanleren van braille,
gebarentaal. Een naaiatelier en een salon zijn als praktijkruimte aanwezig.
In totaal verblijven hier rond de 200 doven en blinden. Ook hier komt men van heel
Flores.

Zaterdag 20 November 2010
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Stichting Karunia uit Nederland ondersteunt 3 Stichtingen op Flores.
Door Anton Pandong
0813 393 94915
Borong, Flores Pos
Stichting Karunia uit Nederland geeft financiële ondersteuning aan Stichting St
Damian in Cancar en Stichting Karya Murni in Ruteng via een adoptieprogramma.
Voor Stichting Panti Alma in Bajawa heeft Stichting Karunia een auto gekocht.
In de accommodatie Mbalata Waelengga vertelt Janet op donderdag
( 18 / 11 ) dat Stichting Karunia op 22 Januari 2009 is opgericht, bestaande uit een
voorzitter, secretaris en een penningmeester.
De naam Karunia is gekozen om twee redenen.
Ten eerste, omdat zij heimwee had naar Indonesië. Ze is geboren als dochter van
dominee van Oostrum, die erg bekend was op Sumba en van 1956 tot 1970 op
Sumba gewerkt heeft.
Ten tweede omdat de naam Karunia “liefde geven “ betekent.
Zij vertelt dat zij aan Stichting St Damian in Cancar geld heeft gegeven voor een
Lepraproject op Oost Sumba.
Aan Stichting Karya Murni in Ruteng heeft ze “reglettes” gegeven, zodat de blinden
zelf braille kunnen schrijven.
Speciaal voor Stichting Panti Alma in Bajawa is er een auto model Kijang gekocht.
De overdracht zal op 3 December plaatsvinden. “De auto is op Bali gekocht “ vertelt
Sius Unda.
Janet wijdt uit over het Lepraproject in Prailiu, Oost Sumba.
Een Lepraproject van de katholieke Zusters SSpS St Mikael.
Editor : Anton Harus.

Gestart in 2010 :
Zorg aan Leprapatiënten vanuit Ngalu en Prailiu, Oost Sumba :
In Cancar op het eiland Flores bevindt zich St Damian, een revalidatiecentrum voor
Gehandicapten. Vanuit dit Centrum wordt het Lepra-project op Sumba gerealiseerd.
Tevens is er in St Damian een kleine prothesemakerij.
De zorginstellingen" Sint Paulus Rasul " in Ngalu en " Sint Mikhael " in Prailiu , Oost
Sumba, geven onder leiding van Zuster Maria Elsa zorg aan Leprapatiënten in de
instellingen, maar nog meer in de nabijgelegen kampongs.
Er zijn op Sumba 76 oude en nieuwe gevallen van Lepra bekend in de dorpen Ngalu,
Nggongi, Pala Kehembi en Mangili.
De meeste worden in hun kampong behandeld en sommigen worden per veerboot
naar St Damian op Flores overgebracht. Er verblijven op het moment 3 patiënten uit
Sumba in St Damian. ( en 4 patiënten van het eiland Flores zelf )
Vaak vindt de Diagnosestelling van Lepra te laat plaats. Dit komt doordat :


Patiënten uit onwetendheid of schaamte te laat naar een gezondheidscentrum
gaan.
 De arts herkent de aandoening niet als Lepra, de patiënt gaat dan met een
huidzalfje naar huis. ( Incubatietijd van 1 – 5 jaar )

Lepra is vast te stellen door de aanwezigheid van de bacterie aan te tonen. De
verpleegkundigen onderzoeken de oorlel, kin, voorhoofd, middenvinger, neus en arm
op deze bacterie.
Is de diagnose eenmaal gesteld dan krijgt de patiënt medicatie. Voor de lichte
gevallen is een behandeling van zes maanden met Rifampicine en Dapson. De
zware gevallen slikken een jaar een “ Multi Drug Treatment “.
( een combinatie van Clofazine, Rifampicine en Dapson).
De medicatie wordt op naam aangevraagd bij de Lokale Gezondheidsdienst. Deze
stuurt de aanvraag door naar de Regionale Gezondheidsdienst in Kupang ( eiland
Timor ) en deze stuurt vervolgens de aanvraag naar de Centrale Gezondheidsdienst in Jakarta. Een erg lange weg, maar de medicatie ( Novartis/Zwitserland )
wordt gratis door de WHO aan Indonesië verstrekt
Tegen Lepra wordt nog steeds vreemd aangekeken, men is bang dat ze het zelf
krijgen. De Lepra-patiënten op Sumba wonen of bij hun gezin / familie of alleen.
De instellingen betalen de zorg zelf, er zijn (nog) geen subsidiemogelijkheden.
Wij willen hun werk ondersteunen door bekendheid te geven en donaties in te
zamelen. Er is geen minimum of maximum bedrag voor dit werk. Elke euro komt bij
de instellingen terecht !

Uw Donatie zal besteedt worden aan :
Verbandmateriaal
 Multi-vitaminen.
 Producten voor lichaamshygiëne ( zeep, tandpasta etc )
 Voedsel ( Vaak treft Lepra juist die mensen die het al economisch zwaar
hebben )
 Vervoer voor Kampongbezoek door de gezondheidswerkers.
 Overtocht voor de patiënten die op Flores hun behandeling krijgen.


Wilt u een bedrag(je) doneren dan kan dat via ons Rekeningnummer, graag onder
vermelding van " Lepra ".
Alvast hartelijk dank !

~ Diagnosestelling ~

Gestart in 2010 :

STOP MALARIA, STEUN STICHTING KARUNIA !
Binnen Indonesië zijn de eilanden Bali en Java " Malaria-vrij ", maar als je de
onderstaande tabel van de Oostelijke Kleine Sunda-eilanden bekijkt, is hier Malaria
nog een veel voorkomende en ook dodelijke ziekte.
Ziekte Top 10 Oostelijke kleine Sunda-eilanden,
met opname in een Gezondheidscentrum / Ziekenhuis.( 2007 )
Nr

Soort ziekte

Patiënten
Aantal

%

1

Longen en Luchtwegen

996.946

24,47

2

Malaria

781.568

20,75

3

Overig

577.249

15,33

4

Spier- en Gewrichtsziekten

501.190

13,31

5

Huidziekten

287.263

7,63

6

Virale ziekten

190.355

5,05

7

Darmziekten

189.685

5,04

8

Keel- neus en oor.

88.607

2,35

9

Parasitaire ziekten

77.843

2,07

10

Verloskunde

75.156

2,00

Het Malariabeleid van de Gezondheidsdienst in Indonesië bestaat uit het verstrekken
van, de door de WHO geleverde, geïmpregneerde klamboes aan
zwangeren, moeders met baby's en kleuters. Men geeft als reden hiervoor dat deze
groep moeilijk te diagnostiseren is.
Ook wordt er sporadisch een klamboe gegeven aan iemand die Malaria opgelopen
heeft. ( Hoezo preventie ?? )
Ons Klamboeproject bestaat uit :
Informatie over Malaria
 Inwoners motiveren om sneller naar het Gezondheidscentrum te gaan voor
Malariacontrole en Medicatie.
 Informatie over de broedplaatsen van de muggenlarve.
 Inwoners motiveren om hun leefomgeving mugvrij houden. Een probleem blijft
het (buiten) toilet.
 Voorbeeld bevestiging Klamboe in thuissituatie
 Uitdelen Klamboes met handtekeningenlijst voor ontvangst.
 Tevens hebben we de bevestiging van de Klamboes in de huizen
gecontroleerd.


In onze projectopzet, bleek het (nog) niet haalbaar te zijn om op korte termijn
geïmpregneerde klamboe’s van WHO-standaard te krijgen.
Hierdoor hebben :
we Klamboes in Ruteng op Flores aangeschaft,die dan wel niet
geïmpregneerd zijn, maar voldoende bescherming geven.
 we hebben geen onderscheidt gemaakt tussen de inwoners. Elk gezin heeft
een tweepersoons Klamboe gekregen, welke geschikt is voor 2 volwassenen
en 2 kinderen.


~ De baai waaraan Desa Waelengga ligt ~

De rode plaatsen zijn de gebieden met het hoogste aantal Malaria-gevallen per jaar,
deze hebben onze prioriteit.
79 Gezinnen hebben door Uw Donatie inmiddels Klamboes ontvangen.
Dat we er met deze 79 Klamboes nog niet zijn, is duidelijk, maar de eerste stap is
genomen en we houden de moed erin, dat er voor de overige kleine 800 gezinnen
ook een Klamboe in 2011 / 2012 komt.

Wat kunt u doen ? :
Help de mensen op Flores door een bedrag van 5,00 euro over te maken op
ons rekeningnummer 52 96 35 682
t.n.v. Stichting Karunia, Amsterdam
onder vermelding van " Klamboe ".
Wat wordt er met uw 5,00 gedaan ? :




 Een Klamboe gekocht.
Voorlichting / Begeleiding gegeven over gebruik en onderhoud klamboe's.
Voorlichting / Begeleiding gegeven met betrekking tot het onaantrekkelijk
maken van de leefomgeving voor de ontwikkeling van muggelarven.

Evaluatie

Dinsdag 14 December 2010
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45 Gezinshoofden in Kota Komba
ontvangen Klamboes
van Stichting Karunia.
Door Anton Pandong
0813 393 94915
Borong, Flores Pos
In aanwezigheid van het Stichtingshoofd Janet Oostrum ontvingen 45 gezinshoofden
die in het kustgebied Desa Watunggene Regentschap Kota Komba wonen elk een
klamboe van Stichting Karunia uit Nederland.
“Erg nuttig voor de gezinnen welke last hebben van de muggenaanval”, aldus Simon
Hamid een van de inwoners van het kustgebied Watunggene.
Hij spreekt zijn dank uit aan Stichting Karunia, welke aandacht schenkt aan de
gezondheid van de inwoners in zijn kustgebied.
Al eerder vertelt Janet aan Flores Pos dat het verstrekken van klamboes slechts een
facet is in de bestrijding van Malaria. Ook het schoonhouden van het huis en erf is
belangrijk voor een mugvrije leefomgeving.
Zij vertelt dat Stichting Karunia in de toekomst nog meer klamboes zal gaan
verstrekken. “ We doen het stapsgewijs “.
Editor : Anton Harus
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