Stichting Nederland-Batam

Nieuwsbrief 2021
Beste lezer, graag delen we een kleine terugblik op het jaar 2021. Het jaar waarin we nog altijd
wereldwijd gebukt gaan onder de pandemie, waar meerdere projecten meerdere keren zijn
uitgesteld, en waar de behoefte aan help alleen maar groter is geworden. Gelukkig is het ook een
jaar waarin er allerlei initiatieven vanuit onze lokale partnerorganisaties zijn geweest, die we met
hulp van alle donaties en fondsen hebben kunnen sponsoren.
Daarnaast zijn er allerlei uitstaande vragen om hulp en
voorstellen voor ondersteuning, die ons aanmoedigen om
ook voor de komende periode te kijken waar we kunnen
helpen. Hopelijk inspireren de projecten in deze nieuwsbrief. Kijk voor meer informatie, overige activiteiten en
mogelijkheden om bij te dragen op:
www.neba.nl en https://www.facebook.com/neba.nl.
Fijne dagen en hopelijk een 2022 met minder beperkingen

Uitdelen van de waterfilters en zonnepanelen op Lembata.
De cycloon Seroja heeft begin april een aantal eilanden in
het oosten van Indonesië zwaar getroffen. Meer dan 180
mensen verloren hun leven, maar velen meer raakten huis
en haard kwijt. Een van de getroffen eilanden is Lembata
in de provincie Oost-Nusa-Tenggara. De Westerlaken
foundation vroeg ons om steun om, samen met hen,
mensen daar te kunnen helpen in deze tijd van nood.
Door de schade die veroorzaakt werd door
de cycloon zitten veel gezinnen op
Lembata zonder stroom en schoon water.
Wij wilden 100 gezinnen op een duurzame
manier steunen. Dat hebben we gedaan
door hen te voorzien van een zogenaamd
home solar system, bestaande uit een
zonnepaneel met batterij, USB-poort en
twee lampen, samen met een
waterfiltersysteem: voor licht, elektriciteit
en schoon water.
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Opleiding verpleegkundigen
NeBa kent een rijke geschiedenis in het ondersteunen van het RSKG Ny.
R.A. Habibie nierziekenhuis. Waar de nadruk in het verleden lag op h et
uitrusten met Nederlands ziekenhuis materieel, hebben we in de meer
recente jaren onze steun vooral gericht op opleidingskwaliteit. Meerdere
groepen verpleegkundigen hebben hierdoor een specialisatie opleiding
kunnen volgen. De verbetering van de opleidingskwaliteit is mede mogelijk
gemaakt met steun van Wilde Ganzen.

Naaldwerktraining Bali
Net als voorgaande jaren zijn er ook in 2021 weer een naai- en naaldwerktrainingen van van start
gegaan. Het doel is om kansarme vrouwen te ondersteunen in het realiseren van een (alternatieve)
bron van inkomsten. De foto's zijn gemaakt door medewerkers van onze partner binnen dit project,
de stichting Yayasan Maha Bhoga Marga (MBM). De naaldwerktraining is mede mogelijk dankzij
Wilde Ganzen. We blijven dit mooie initiatief ook in de toekomst graag ondersteunen.

Stichting Neba zoekt een bestuurslid! Vul jij het team aan?
Het bestuur is verantwoordelijk voor alle taken en bevoegdheden die volgens de wet en onze
statuten aan het bestuur wordt opgedragen. Het Dagelijks Bestuur, bestaande uit de voorzitter,
secretaris en penningmeester is verantwoordelijk voor uitvoerende taken. Het Algemeen Bestuur
houdt toezicht en bewaakt of projecten passen binnen onze uitgangspunten, strategie en begroting.
De kascommissaris houdt toezicht op de financiële zaken. Stichting Nederland-Batam heeft een
eenvoudige organisatiestructuur. Het stichtingsbestuur (5 personen) wordt ondersteund door een
kascommissaris. Onze contactpersonen in Indonesië houden toezicht op de projecten en begeleiden
de lokale partners. Ga jij de uitdaging aan om samen met onze lokale partners de zelfredzaamheid en
kansen van mensen in Indonesië te vergroten? Stuur een berichtje naar neba@neba.nl of neem
telefonisch contact op via 0642147705.
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