
 

AANSTORMEND AJAX TALENT
Ezra Walian 
bezoekt onze 
projecten 
 

Ezra Walian is een 

aanstormend voetbal 

talent en jeugdspeler van 

Ajax met Indonesische 

roots. Tijdens een rondreis 

die hij het afgelopen jaar 

door Indonesië maakte, 

bezocht hij, met zijn vader 

Glenn en zijn zus Lizzy, een 

aantal van onze projecten. 

 Begin dit jaar werden wij 

benaderd door Glenn Walian. Hij 

vertelde dat hij met zijn zoon Ezra, 

net als het jaar daarvoor, naar 

Indonesië zou gaan om daar 

voetbal clinics te geven. Deze keer 

wilde hij daarbij een goed doel 

bezoeken. Een zoektocht op 

Google naar geschikte goede 

doelen bracht hem  bij stichting 

Nederland-Batam. 

 

De familie Walian kwam eind juni 

aan in Indonesië voor een kort en 

drukbezet bezoek van twee weken. 

Op het vliegveld in Jakarta, werden 

zij opgewacht worden door Vie, 

onze assistent projectmanager, om 

hen naar Bandung te begeleiden.  

In Bandung bezocht Ezra het 

Habibie nierziekenhuis. Daar kregen 

zij een presentatie over het 

ziekenhuis en een rondleiding. De 

medewerkers en de patiënten van 

het ziekenhuis waren vereerd met 

het bezoek en blij met de mooie 

Ajax shirts die werden uitgedeeld. 

Enkele dagen later reisden Ezra en 

zijn familie alweer door naar 

Manado. Daar bezochten zij de 

Pinaesaan kliniek en hadden een 

ontmoeting met de medewerkers 

en met een vertegenwoordiging 

van de Batamang Plus peer-

supportgroep voor mensen met 

HIV of AIDS. Hiermee werd mensen 

met HIV/AIDS een hart onder de 

riem gestoken. Wij willen mensen 

laten zien dat je niet bang hoeft te 

zijn voor mensen die het virus bij 

zich dragen. De kliniek en 

Batamang Plus zijn actief binnen 

ons HIV programma in Noord-

Sulawesi. 

Door het drukke programma 

ontbrak helaas de tijd om het dorp 

Ilo-ilo te bezoeken en na enkele 

dagen in Manado is het alweer tijd 

terug te vliegen naar Jakarta, waar 

zij vlak voor hun vertrek uit 

Indonesië, nog de autistische 

leerlingen van de Pelita Hati school 

bezoeken.  

De leerlingen hadden speciaal voor 

het bezoek liedjes en een dans 

ingestudeerd en Ezra nam de tijd 

om met iedereen op de foto te 

gaan.  

 

Het was ons een eer om te laten zien 

wat de stichting, samen met lokale 

partners en doelgroepen, willen 

bereiken. Wij willen Ezra, Glenn en 

Lizzy, namens de stichting, onze 

partners en onze doelgroepen, 

bedanken dat zij de bijdragen voor 

deelname aan de voetbal clinics aan 

onze stichting hebben gedoneerd! 



 

 

 

 

 

 

Bezoek aan de junglebar  

Het is acht uur op een doordeweekse avond als, de counselor van de YKIEB ( de 

Keluarga kliniek in Batam) mij in Batam-Center ophaalt. Samen rijden we richting 

Tanjung Bakau. Aan de ene kant van de schaars verlichte weg liggen grote industrie 

terreinen en scheepswerven, aan de andere kant ‘warungs’, winkeltjes en eettentjes 

in vaak primitieve, slecht onderhouden gebouwen, waar het personeel uit de 

fabrieken eet, drinkt en haar boodschappen doet. 

We draaien een onverhard en donker zandpad op en na een paar honderd meter 

maken het schijnsel van rode verlichting en disco muziek duidelijk dat wij een van de 

werkgebieden van de YKIEB naderen. Sibuan noemt het een junglebar, maar het is 

een afgelegen dorp. 

Voor we binnen kunnen rijden worden wij aan de poort staande gehouden. Maar, 

omdat Sibuan een bekend gezicht is en wij ons zullen melden bij het dorpshoofd, 

kunnen we, zonder te betalen, doorrijden. 

Wij rijden langs bars in eenvoudige onderkomens, die soms van steen, maar ook vaak 

van triplex zijn. Voor iedere bar zitten vier á vijf meisjes en vrouwen te wachten op 

klanten. Sibuan vertelt dat er meer dan veertig bars zijn en dat er ruim honderd 

prostituees vast werken. In het weekend komen daar nog eens 200 sekswerkers bij. 

Naast de bars zijn er ook poolbiljarts, kapsalons, allerlei winkels en overal rennen 

kinderen rond van de vrouwen die hier werken. 

We parkeren de auto op een open plek en gaan zitten op een bankje voor een van de 

winkels. Hier ontmoeten wij het dorpshoofd, een van de belanghebbenden, zoals 

Sibuan hem noemt. Ik word aan hem voorgesteld. Sibuan legt uit dat ik gekomen ben 

om te zien waar de YKIEB werkt en voor wie zij en wij ons inzetten. 

Een vrouw schuift aan. Zij komt uit de gemeenschap zelf en is een 

vertegenwoordigster van OPSIS, een belangenorganisatie van prostituees. Zij is een 

soort tussenpersoon tussen de gemeenschap en de YKIEB. Zij waarschuwt de YKIEB 

bijvoorbeeld als er nieuwe sekswerkers zijn. 

Zij vertelt hoe moeilijk het is om hier, in deze gesloten gemeenschap, voorlichting te 

geven, want dat kan eigenlijk alleen wanneer er vertrouwen is. De jungle bar kent vele 

cirkels van vertrouwen. In iedere cirkel moet het vertrouwen gewonnen worden, 

voordat een stap dichter naar het centrum gezet kan worden. Dit is een werk van 

jaren geweest, maar nu zijn de prostituees en belanghebbenden bereid gevonden om 

te luisteren naar de boodschap van de YKIEB. 

Voor het geven van voorlichting op een plek als de junglebar is veel meer nodig dan 

alleen een projector opzetten en een presentatie starten. Alleen dankzij veel praten 

en een respectvolle benadering hebben zowel de sekswerkers als de 

belanghebbenden vertrouwen gekregen in de YKIEB en staan zij open voor de HIV 

voorlichting van Sibuan, Christin, dr. Jamin en het vrijwilligersteam van de YKIEB. 

De junglebar in Tanjung Bakau is niet de enige in zijn soort op Batam en niet de enige 

junglebar waar de YKIEB actief is, wekelijks geven de medewerkers en vrijwilligers 

voorlichting in café’s, salons, karaoke bars, disco’s en prostitutiegebieden verspreid 

over heel Batam. 
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