Verslag bezoek Yamaru Indonesië
september 2022
(waarbij opening Sayap Kasih Dua)
door br Theo Blokland csd, voorzitter Yamaru NL.
Van 19 tot 25 september 2022 was ik op bezoek in Woloan/Tomohon, Sulawesi, Indonesië,
samen met Henk, bestuurslid van ‘Pour les Autres’. Dit fonds heeft afgelopen jaren enkele
keren Yamaru Ind. financieel ondersteund. Onze reiskosten werden vergoed door derden.
Op woensdag 21 september hebben
we ruimschoots de tijd genomen
voor overleg met het bestuur van
Yamaru Ind. Ook de directeur van
Sayap Kasih, br Bonaventura btd, is
hierbij aanwezig, evenals enkele
mensen van de boekhouding.
Allereerst spreken we over de
kleinere units, die onder het beheer
van Yamaru Ind. vallen, zoals de
kleermakerij, de kippenfarm en ‘Kapare’: het maken van beeldjes voor kerstgroepen. In de
loop van de week zijn we ze natuurlijk gaan bezoeken. Ze zien er allemaal gezond uit.
Allemaal projecten die meer of minder geld opbrengen om het werk van Yamaru Ind. te
helpen financieren. Vooral voor Sayap Kasih, het tehuis voor meervoudig beperkte kinderen.
In 2001 is SK door Michelle en br Han opgericht en inmiddels zijn er bewoners die ruim 20
jaar oud zijn. Mede om die reden en ook omdat de wachtlijst voor opname erg groot is, is
enkele jaren geleden besloten een tweede tehuis te bouwen.
Uitvoerig bespreken we de financiële
situatie. Deze is in het algemeen goed.
Sayap Kasih heeft een hoge ‘platina’
waardering gekregen van het
ministerie van Sociale Zaken. Dat
betekent een extra subsidie per kind,
dat wel als hulpbehoevend
geregistreerd dient te zijn, waarmee
sommige ouders moeite hebben.
Daarnaast is er een nieuwe
inkomstenbron gecreëerd middels een donatiebutton op de website en tenslotte draagt een
‘associatie van disabled people’ bij in de kosten.
Voor nieuwe ontwikkelingen is Yamaru wel sterk afhankelijk van steun van derden.
Stichting Viae Vitae heeft toegezegd de bouw van het huis te bekostigen. Gaande de bouw is
overeengekomen dat Yamaru Ind. voor 25% financieel of in materialen zal bijdragen.
Ondanks serieuze pogingen dit doel te halen, blijkt in overleg met de accountant, dat dit niet
helemaal zal lukken. We spreken af dat hiervan een duidelijk overzicht met toelichting naar
de voorzitter van VV zal worden gestuurd.
We keken ook samen naar de toekomst. Het bestuur ziet als een belangrijke nieuwe taak om
huisbezoeken af te leggen. Zo kunnen ter plekke gehandicapte kinderen/jongeren begeleid
worden met bijvoorbeeld fysiotherapie. Daarnaast overweegt Yamaru Ind. of ze het

renoveren, desnoods bepaalde gedeelten, zoals sanitair,
van in het algemeen zeer armoedige huisjes, tot een
nieuw project kunnen uitwerken.

De volgende dagen bezochten we
een gezin met een gehandicapte
zoon, waaraan medewerkers van
Sayap Kasih hulp bieden. En we
gingen op bezoek in twee
‘woningen’, waar in de ene een

moeder met een gehandicapt kind zat en in
de ander een moeder met twee
gehandicapte kinderen.
De aanduiding ‘woning’ is weinig passend;
een eenvoudige schuur zou al een enorme
vooruitgang betekenen. Bij deze bezoeken
worden meteen enkele voedselpakketten
afgegeven en eens per maand gaat een
fysiotherapeut mee om de kinderen/jongeren te behandelen.
De laatste paar dagen staan vooral in het teken van Sayap Kasih. Natuurlijk wilden we het
reeds bestaande gebouw (SK1) bezoeken en zien hoe het er op een gewone dag is. We
kwamen precies tijdens de lunch en op
alle beschikbare plekken waren de
begeleidsters de kinderen/jongeren
aan het helpen bij het eten. Zoals
gebruikelijk ging alles keurig verzorgd.

Op het terrein van Sayap Kasih is
afgelopen paar jaar veel veranderd. Zo
is er een huis gebouwd waar drie
broeders wonen, die allen werken in
SK, waaronder de directeur br
Bonaventura. Voorts staat er sinds kort
een gebouwtje voor fysiotherapie. Niet alleen bedoeld voor de kinderen van SK, maar ook
voor de plaatselijke bevolking. En natuurlijk is er Sayap Kasih Dua verrezen: het tweede
tehuis voor meervoudig beperkte mensen. Hier gaan binnenkort jongeren wonen vanaf 18
jaar; 12 komen uit SK1 en 15 komen
rechtstreeks van buiten.
Voor beide huizen is er een
gezamenlijke keuken, die met steun
van Yamaru NL opnieuw is opgebouwd,
evenals een nieuwe was- en
droogruimte (foto rechts).
Natuurlijk zijn we zeer benieuwd naar
het nieuwe huis: Sayap Kasih Dua – SK2. Er wordt nog hard gewerkt aan de afwerking, maar
we krijgen toch een prima indruk van wat er tot stand wordt gebracht.

Ook qua inventaris – dat allemaal wordt bekostigd door
Yamaru NL – zijn de eerste resultaten te zien: mooie
stevige en handige bedden.

En op de feestelijke dag van de
opening worden zelfs de matrassen
afgeleverd.
Tot slot laat ik enkele impressies zien
van de plechtige opening door Mgr
Benedictus Untu msc, bisschop van
Manado, zaterdag 24 september 2022.

De weg werd dansend door een
traditionele krijgsgroep vrij gemaakt.
De feestelijkheden begonnen met een
Eucharistieviering, waarin de bisschop
voorging, met de priester-directeur van de
broedercongregatie, fr Glen Woi (links) en
de pastoor van Woloan.

En dan openen we gezamenlijk de deuren
van Sayap Kasih 2 !

Mgr Benedictur Untu gaat zegenend door het hele huis.

Uiteraard werden er ook
verschillende toespraken
gehouden, zoals door dhr Frans
van Beugen (onder), namens
stichting Viae Vitae, die de bouw
van het huis bekostigt en door mij,
namens Yamaru NL, die de gehele
inrichting zal vergoeden.

De reeks toespraken werden
aangenaam onderbroken door
twee dansgroepen

Binnenkort kun je op onze
website: www.yamaru.nl meer
beelden zien van de beide huizen
Sayap Kasih en een samenvatting
van de plechtige opening.

