
Met steun van de Nacht van de 

Fooi en Wilde Ganzen kunnen 

we dit jaar opnieuw de toegang 

tot water verbeteren in het dorp Ilo-ilo.  

We hopen dit keer meer dan 100 gezinnen te helpen 

met de bouw van drie waterplaatsen met sanitaire 

voorzieningen. Hopelijk lukt het nog voor de Kerst 

de eerste waterplaats klaar voor gebruik. 

Even voorstellen... 
Trots willen we twee nieuwe bestuursleden aan jullie 

voorstellen; Juul Beltman en Jan-Gerard Hofland. 

Met Neba willen zij zich inzetten om het leven van 

arme mensen in Indonesië te verbeteren.  

Juul en Jan-Gerard zullen straks samen met Leo de 

dagelijkse leiding over de stichting op zich nemen. 

Jaap, Maarten en Ria zullen de stichting dan iets 

meer op de achtergrond steunen.  

Toegang tot water in Ilo-ilo 

Toiletten op Sangihe 
De arme mensen op Sangihe zijn nog steeds erg en-

thousiast over de toilet en wasgelegenheden die wij 

samen met onze lokale partner op Sangihe hebben 

kunnen aanleggen. 

Het geeft hen een gevoel van waardigheid te kunnen 

beschikken over goede sanitaire voorzieningen, die 

bijdragen aan het verbeteren van hun leefomstan-

digheden en gezondheid. 

Met steun uit Nederland kunnen opnieuw twee toilet 

en wasgelegenheden aangelegd worden. 



Discriminatie en stigmatisering van mensen met 

HIV komt vaak voort uit angst en onbekendheid. 

Met trainingen en voorlichting kan de zorg voor en 

omgang met mensen met HIV verbeteren. 

Nu dialysezorg is opgenomen in het verzekerings-

pakket is de behoefte aan gespecialiseerd personeel 

sterk toegenomen. Het Habibie nierziekenhuis wil 

personeel uit heel Indonesië trainen, zodat mensen 

overal kunnen rekenen op goede dialysezorg. Neba 

steunt daarom de accreditatie van deze training. 

HIV training voor vroedvrouwen 
Afgelopen maand hebben wij op Batam een training 

voor vroedvrouwen georganiseerd. Door het trainen 

van vroedvrouwen kan voorkomen worden dat moe-

ders hun kinderen met HIV besmetten.  

Heldere voorlichting, het testen op HIV en andere ge-

slachtsziekten en goede reproductieve zorg zijn van 

groot belang bij het opsporen van HIV en het voorko-

men dat het virus zich verder verspreid. 

Daarom zijn we deze maand op pad geweest met het 

team van de Pinaesaan kliniek naar de stad Kota-

mobagu op ruim 4 uur rijden van Manado. 

HIV voorlichting in Kotamobagu 

De feestdagen staan weer voor de deur en daarom 

willen wij u namens alle vrijwilligers, onze partners 

en doelgroepen in Indonesië een geweldig jaareinde 

en een mooi 2018 wensen. 

Arme en kansarme mensen in Indonesië kunnen 

niet zonder uw hulp. Steun daarom de projecten van 

stichting Nederland-Batam en geef minderbedeel-

den in Indonesië een beter leven. 

Maak u gift over aan:  

Online doneren kan natuurlijk ook. 

IBAN NL39 INGB 0000.050.340 


