
Beste Lezers, 

Het was een voorrecht om dit jaar 
enkele projecten te bezoeken dankzij steun van 
Hartklinieken Nederland. Staande in de kom-
mervolle omstandigheden van de mensen daar 

hebben wij ons gerealiseerd dat er nog veel werk te doen is. 

In de buitengewesten van Indonesië, zoals Sangihe, dicht bij 
de Filipijnen, maar ook op Bali, wat verder weg van de resorts, 
bestaat een wereld van gebrek aan basisbehoeften. Het zijn 
die basisbehoeften met name water en sanitaire voorziening 
waar de stichting voor wil staan.  

Ook HIV neemt een belangrijke plaats in. De stichting heeft 
van dichtbij de tragische verspreiding van HIV zien gebeuren. 
Op Bali en het noorden van Sulawesi, waar NEBA zich verder 
wil verankeren, is HIV voorlichting daarom een vast onderdeel 
van onze ondersteuning geworden. 

Wij zien de verdere verankering van ons werk daar nu als on-
ze voornaamste taak. Dat betekent dat we onze contacten 
met goed georganiseerde lokale partners verder willen uit-
bouwen. Daarom is verankering ook ons motto voor 2019.  

Wij wensen u voor het komende jaar alle goeds en danken u 
natuurlijk bijzonder voor uw bereidheid om het goede werk 
van stichting NEBA te blijven ondersteunen. 

Leo, uw voorzitter 

In oktober werd Midden-Sulawesi getroffen door een zware aardbeving en 
tsunami. De schade is enorm en er vielen duizenden slachtoffers. Onze partner 
MBM is ter plekke en we hebben voortdurend contact met hen om te zien hoe 
we de mensen daar kunnen helpen.  Dat kunnen wij niet zonder uw steun.  

Meer informatie vind u via  onze website en Facebookpagina. 

Stichting Nederland-Batam, Mulderslaantje 1, 3871BP, Hoevelaken 
Tel. 0332534506 E-mail: neba@neba.nl Website: www.NEBA.nl 

Wilt u vaste donateur worden, een schenking doen, of gewoon af en toe een gift doen?   

Dat kan via IBAN NL39 INGB 0000.050.340. Voor meer informatie kijk op www.NEBA.nl 

Daar zetten we ons opnieuw voor in. In 2019 willen 

we naast onze bestaande programma’s op Batam en 

in Noord-Sulawesi ook programma’s opzetten in de 

provincie Gorontalo en op Bali. 



Ook in 2019  gaan we verder met onze waterprojecten. 

Op de locaties waar we een waterproject hebben zijn 

de mensen erg tevreden met de toiletten en water 

voorzieningen. Er wordt enthousiast gebruik van ge-

maakt. Vaak vragen mensen uit andere dorpen  of we 

ook bij hen een waterproject willen starten  

In het shelter worden jonge vrouwen, meisjes vaak nog en hun kinderen op 

gevangen die uit levensbedreigende situaties komen en nergens anders heen 

kunnen. Daar kunnen ze veilig werken aan een nieuwe toekomst.  

U kunt daarbij helpen. 

Alleenstaande vrouwen hebben eigenlijk geen plaats in de Balinese maatschappij.  

Ze staan er letterlijk alleen voor. Dankzij de naai- en naaldwerktraining leren zij 

een eigen bedrijfje op te zetten om zo in hun eigen inkomen te kunnen voorzien. 

Voor goede dialysezorg is gekwalificeerd personeel nodig. Wij steunen de training van 

medisch personeel in dialysezorg door het Habibie nierziekenhuis. 

Fondsenwerven 
doen we net andersom dan u misschien 
zou denken: We zoeken eerst het juiste 
project en daarna de fondsen. Om een 
goed project te vinden hanteren wij een 
uitgebreide wensenlijst. Kleinschalig, 
overzichtelijk en vooral met én door de 

lokale gemeenschap.  

Neem ons waterproject in het gehucht Ilo-ilo. Neba finan-
cierde het en de dorpsbewoners bouwden de put. Ze zijn er 
trots op en terecht! Het hele dorpje heeft nu toegang tot 
water, wat een enorm gezondheidsvoordeel oplevert. En 
een hoop tijd voor andere zaken, want de dagelijkse tocht 
van en naar het beekje is niet meer nodig. 

Op Geef.nl vindt u een korte beschrijving per project en 
kunt u eventueel uitzoeken welk project u zou willen steu-
nen. Wij houden u op de hoogte over de voortgang via 
Facebook en onze website. Zo blijft u betrokken. 

Bedankt voor uw fantastische steun en interesse.  

Uw penningmeester, Jan-Gerard Hofland 


