Speciale uitgave, september 2018

Het Indonesische eiland Lombok is voor vijfde keer in één maand getroffen door
zware aardbevingen variërend van 5 tot 7 op de schaal van Richter. Tot nu toe
zijn er zeker 555 dodelijke slachtoffers
te betreuren en dat aantal zal zeker
verder oplopen. Vooral het noorden van
Lombok is zwaar getroffen.
Geschat wordt dat 80% van de
gebouwen daar is ingestort en dat zeker
77 duizend mensen dakloos zijn
geworden. Lombok heeft nu uw hulp
nodig.
Stichting Nederland-Batam is een
gecertificeerd Erkend Goed Doel. Wij
bieden al meer dan 30 jaar hulp aan arme en kansarme mensen in Indonesië.
Samen met onze Indonesische partner, de Maha Bhoga Marga stichting op Bali,
bieden we via het nationale SAPA-netwerk voor gemeenschaps-ontwikkeling, hulp
aan de aardbevings-slachtoffers op Lombok. U kunt helpen door vandaag nog
uw donatie over te maken naar stichting Nederland-Batam. Wij zorgen ervoor dat
uw donatie terecht komt bij de aardbevingsslachtoffers op Lombok. U kunt uw
donatie overmaken naar:
stichting Nederland-Batam,
IBAN NL39INGB0000050340,
onder vermelding van Noodhulp Lombok.
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Leo Schreuders, Juul Beltman en Jan‐
Gerard Hoﬂand vormen sinds januari
het dagelijks bestuur van st. Neba.
Om een aantal projecten te zien en
kennis te maken met de doelgroepen
en partnerorganisaties bezochten zij
in april jl. Bali en Noord‐Sulawesi.

bijdragen aan verbetering van de
leefomstandigheden in Manistutu.

Het bestuur heeft ook een bezoek
gebracht aan het HIV-programma in
Noord‐Sulawesi, uitgevoerd door de
Pinaesaan kliniek en de Batamang
Plus Groep, de overkoepelende
organisatie van peer‐supportgroepen voor mensen met HIV uit Noord‐
Sulawesi, Gorontalo en Centraal‐
Sulawesi.

Neba steunt het project voor opvang
van misbruikslachtoffers (of beter
overlevers). Na de bouw van een
shelter werden de omheining en de
tuin opgeknapt. De overlevers kunnen
nu werken aan een nieuwe toekomst.
Dankzij Nacht van de Fooi en Wilde
Ganzen kan Neba sanitaire voorzieningen bouwen in Ilo‐Ilo, Noord‐
Sulawesi. Sinds half augustus is de 2e
fase van het project klaar. Inmiddels
is groen licht gegeven voor de bouw
van de 3e fase. De mensen zijn
enthousiast. De waterput, toiletten en
wasplaats worden druk bezocht.

In Manistutu (Bali) is een waterproject
gestart. Er is gebrek aan schoon
water en de hygiënische omstandigheden zijn een probleem. MBM, onze
lokale partnerorganisatie, bouwt er
waterputten en sanitaire voorzieningen. Ook doet zij regelmatig onderzoek naar de gezondheid van de
dorpsbewoners.
Zo leren we hoe de projecten kunnen
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Als ontvanger van onze nieuwsbrief staat u op de
verzendlijst van st. Neba. Stelt u hier geen prijs meer op
dan verzoeken wij u dit kenbaar te maken per email aan:
neba@neba.nl o.v.v. GEEN NIEUWSBRIEF

