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Recent organiseerde de YKIEB voor 

het eerst een tweedaagse HIV train-

ing voor verpleegkundigen en 

vroedvrouwen op Batam.  

IN DEZE NIEUWSBRIEF  

In deze nieuwsbrief veel nieuws; een 

nieuw project, nieuwe activiteiten en 

activiteiten in nieuwe gebieden.  

Maar ook nieuws over de voortgang van 

projecten en plannen voor de komende 

tijd.  

Veel leesplezier! 

Onze partner op Bali, de MBM foundation, heeft onze hulp gevraagd bij het 

opvangen van misbruikte meisjes en jonge vrouwen. De MBM foundation 

helpt meisjes en vrouwen die slachtoffer zijn van incest, huiselijk geweld, traf-

ficking en nergens anders opgevangen kunnen worden. 

De huidige lokatie is hiervoor eigenlijk niet geschikt en daarom wil MBM een nieuwe plek 

inrichten waar jaarlijks vijf tot tien jonge vrouwen en meisjes kunnen worden opgevan-

gen. De meisjes en vrouwen verblijven gemiddeld een half jaar in de opvang. 

De MBM foundation heeft een lokatie in gedachten, maar het gebouw moet gerenoveerd 

en ingericht worden om als opvang te kunnen dienen. 

Op het terrein van MBM staat een gebouw dat geschikt is als opvanghuis. Het moet nog wel gerenoveerd 

en ingericht worden. 

1STE HIV TRAINING VAN 

DE YKIEB BATAM 

OPVANG VOOR MISBRUIKTE MEISJES OP BALI 

Vroedvrouwen en verpleegkundigen hebben weinig 

kennis over het omgaan en zorgen voor mensen met 

HIV. Daarom organiseerde de YKIEB een training voor 

hen, zodat zij veilig en zonder stigmatisering en dis-

criminatie zorg kunnen bieden aan mensen die dat no-

dig hebben. 

Binnen de training was veel aandacht voor de praktische aspecten van HIV zorg; hoe maak 

ik het testen op HIV bespreekbaar en hoe neem ik een HIV test af? Stigma en discriminatie 

werden aangekaart aan de hand van getuigenissen van mensen met HIV. Deelnemers 

werd een netwerk geboden voor hulp en ondersteuning bij de zorg voor mensen met HIV . 

De deelnemers reageerden heel positief en gaven aan veel geleerd te hebben van de 

training. De belangstelling voor de training is groot. Er is zelfs al een wachtlijst voor een 

volgende training, die de YKIEB binnenkort hoopt te kunnen organiseren.  
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Het Habibie nierziekenhuis bouwt aan een nieuwe 

vleugel. Met de nieuwe vleugel kan het ziekenhuis 

haar capaciteit verdubbelen. 

De bouw van de nieuwe vleugel van het Habibie nierziekenhuis vor-

dert gestaag. Momenteel beschikt het ziekenhuis over 50 dialyse-

plaatsen. Met de aanleg van de vleugel hoopt het ziekenhuis te kun-

nen groeien naar ongeveer 100 plaatsen. Ongeveer 70% van de 

dialysepatiënten is arm. 

BEVORDERING MEDISCHE ZORG IN 

NOORD-SULAWESI 

Begin dit jaar kon de Pinaesaan kliniek met onze steun mo-

biele klinieken en HIV voorlichting organiseren. 

In april werd opnieuw een mobiele kliniek en voorlichting georgani-

seerd op Sangihe.  

Korte tijd daarna werd dezelfde activiteit georganiseerd op het 

eiland Talaud. Het was voor het eerst dat wij dit afgelegen eiland 

hebben kunnen bereiken. Omdat het de eerste keer was, moesten 

we afwachten hoe de voorlichting zou worden ontvangen, maar het 

overtrof al onze verwachtingen.  

Meer dan 100 vrouwen volgden de voorlichtingactiviteit en van hen 

wilden ruim 70 ook getest worden op HIV en andere seksueel over-

draagbare aandoeningen.  

Binnen ons waterproject hebben mensen nu toegang tot 

water aan huis. Veel mensen hebben een kraan in hun huis 

aangelegd en sommigen hebben zelfs al een septic tank. 

Buurtbewoners vertellen dat het waterproject hun leven makkelijker 

heeft gemaakt. Zij hoeven nu niet langer iedere dag met jerrycans 

water te halen. 

Maar het waterproject moet niet alleen het leven van de buurtbe-

woners makkelijker maken. Het moet ook zorgen voor een betere 

gezondheid van de mensen. 

Een betere gezondheid hangt niet alleen af van de beschikbaarheid 

van water en wordt pas op termijn zichtbaar. 

Daarom blijven wij het dorp volgen en houden wij u via nieuwsbrief, 

sociale media en de website op de hoogte over hoe het met de 

mensen in Sepang gaat. 

HABIBIE NIERZIEKENHUIS WIL HAAR 

DIALYSE CAPACITEIT UITBREIDEN 

De kantoren en administratieve afdelingen die nu in noodgebouwen gehuisvest 

zijn, zullen verplaatst worden naar de nieuwe vleugel. De oorspronleijke vleugel 

(op de foto rechts achter de cementtruck) zal alle dialyseafdelingen huisvesten. 

Het Habibie nierziekenhuis hoopt de nieuwe vleugel eind 2015 te openen.  

Laborante Redla neemt bloed af voor een HIV test bij een van de deelnemers 

aan de HIV en SOA voorlichting en mobiele kliniek op het eiland Talaud.  
VOORTGANG SCHOONWATER 

VOOR SEPANG, BALI 

Een van de vrouwen van het dorp poseert trots in haar keuken met de net aan-

gelegde wasbak met kraan. 


