
HIV is tegenwoordig een chronische ziekte, waarbij je met 

medicijnen normaal kunt leven. Maar mensen in afgelegen 

gemeenschappen weten dat vaak niet, simpelweg omdat 

de informatie hen niet bereikt. Daarom gaan wij met onze 

teams juist daarheen om voorlichting te geven, te testen op 

HIV, zorg te bieden en mensen te counselen.  

 

Eind jaren tachtig worden op Batam de 

eerste mensen met AIDS gevonden. Maar zeker in de 

begin jaren is nog onduidelijk hoe de epidemie zich zal ontwikkelen en lange tijd zien beleidsmakers 

geen noodzaak om het virus aan te pakken. Toch zijn er dan al aanwijzingen dat de epidemie ernstig 

zal zijn. Dat horen wij niet alleen van anderen, dat merken wij ook zelf als we het bloed van sekswerkers 

screenen. Dan wordt duidelijk dat het virus zich onder hen verspreid en via hun klanten ook onder de 

rest van de bevolking. Dat was de aanleiding om in 1995, er zijn dan pas honderd mensen met AIDS in 

heel Indonesië, te helpen met het opzetten van het Casper HIV-team. Vanaf dat moment is HIV ons 

speerpunt en dat is het nu al 25 jaar.  

Scan de QR-code en 

doneer direct.  

Of bezoek onze website NEBA.nl 

voor meer doneermogelijkheden. 

Giving Tuesday is de wereldwijde actiedag om goed te doen die inmiddels in meer dan 70 landen 

gevierd wordt. Dit jaar valt Giving Tuesday op dinsdag 1 december. Die dag is het ook Wereld AIDS 

Dag en daarom voeren wij dit jaar actie voor onze HIV-teams.  
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Kunnen beschikken over betrouwbare informatie is 

essentieel om te weten hoe je jezelf kunt beschermen 

tegen HIV. Maar HIV heeft raakvlakken met seks & 

seksualiteit en daarop rust in Indonesië nog steeds 

een groot taboe. Dat maakt HIV moeilijk bespreek-

baar; Mensen willen het niet horen, vertellen je dat 

het bij hen niet voorkomt en dat het niet past binnen 

hun cultuur of geloof. 

Omdat wij in gemeenschappen ook actief zijn met 

andere projecten ontstaat een vertrouwensband 

waardoor HIV ineens wel bespreekbaar wordt. Deze 

aanpak maakt de HIV-programma’s tot een succes. 

Om HIV tot staan te brengen zijn drie 

stappen cruciaal; 1. Mensen moeten 

weten of zij HIV hebben, 2. Mensen met 

HIV moeten toegang hebben tot de 

zorg en medicatie en 3. Voorkomen 

moet worden dat mensen met HIV het 

virus aan anderen doorgeven.  

Onze HIV-teams dragen daaraan bij.  

Zij gaan naar afgelegen eilanden en   

gemeenschappen om daar voorlichting 

te geven en te testen, zodat mensen 

weten of zij HIV hebben, weten wat zij 

kunnen doen om gezond te blijven en 

weten hoe je kunt zorgen dat je het HIV 

virus niet aan een ander doorgeeft. 

Wij steunen op dit moment vier HIV-teams.  

Ons team op Bali steunt mensen met HIV en 

wil lokale overheden bewust maken van de 

problemen met HIV. Op Batam richt het 

team zich op outreach voor sekswerkers. En 

in de provincies Gorontalo en Noord-

Sulawesi bezoeken onze teams afgelegen 

gemeenschappen om daar voorlichting te 

geven, mensen te testen op HIV en om re-

productieve zorg te bieden. 

 

Scan de QR-code & doneer direct.  
Of bezoek onze website NEBA.nl voor meer informatie. 


