Stichting Kolewa
Januari - juli 2016
verslaglegging geholpen kinderen in Indonesië met behulp van True Blue Foundation

Stichting Kolewa ontving in de eerste helft van 2016 uw donatie ad 10.000 euro naar
aanleiding van de presentatie van onze dagelijks bestuursleden Clara Waardenburg en
Andre Hemmelder en het door Syta Plantinga geschreven voorstel.
In een eerder schrijven zegden wij toe halverwege dit jaar een eerste overzicht te zullen
overleggen van de inmiddels geholpen kinderen van Bali en de NTT-eilanden.
De navolgende pagina’s bieden een goed beeld van de patiënten, hun herkomst, de
behaalde resultaten en eventuele vervolg-behandelingen. Op basis van het gedoneerde
bedrag gaat het in principe voor 2016 om circa 8 schisis-kinderen en 6 patiënten met een
andere aandoening of handicap.
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Patiënten overzicht
1) Benedictus Olga , 23 jaar oud uit Flores:
Roepnaam Nedi 11-07-1992
Feliks Wilbrodus Harum (Wilie) (begeleider en
broer)
moeder : Maria Ana Ama 07-11-1952
vader: Donatus Dangkut 10-05-1949
telefoon : +6285239416111
probleem: hydrocephalus, vreselijke hoofdpijn
aanvallen en trillende handen, concentratieproblemen met heel af en toe een totale uitval.
Kwam naar Bali op 29-01-2016, verbleef in het opvanghuis van Stichting Kolewa aan
de Jalan Pulau Sebatik 14 te Denpasar. Hiervoor moest hij 2 dagen per bus en vliegtuig
reizen (Ruteng-Labuanbajo- Bali).
Voortgang:
1 februari 2016 : eerste consultatie Sanglah Ziekenhuis Denpasar
3 februari 2016 : CT scan
2 maart 2016: Operatie voor het aanbrengen van een shunt.
7 maart 2016: Ontslag ziekenhuis, terug naar stichting Kolewa
21 maart 2016: Vertrek naar Lombok, herstelperiode bij veldpartner en nacontrole
door neuroloog aldaar. Op Lombok kreeg Nedi een epileptische aanval en werd besloten
hiervoor langdurige medicatie voor te schrijven. Door de plotselinge dood van zijn vader
is Nedi op 22 mei 2016 teruggereisd naar Flores. Inmiddels gaat het goed met hem, zijn
vreselijke hoofdpijnen zijn verdwenen en de epilepsie is met de medicatie onder controle.
Artsen noemen hem een levend wonder, gezien de grootte van zijn hoofd en zijn
leeftijd is hij een uitzondering op de regel waar het kinderen met een waterhoofd betreft.
Veelal sterven deze kinderen in het eerste levensjaar indien er geen shunt geplaatst wordt.
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2) Risto Mbulu Hengging
Roepnaam: Risto 14-10-2014
vader: Nggap Ndapakamang
moeder en begeleider:
Yani May Nggiri(01-08-1986)
telefoon: +6281236004541
Probleem: ten gevolge van brandwonden
een verkleving van de arm aan het bovenlijf
na ongeluk met hete olie. Drie kinderen
waren betrokken bij dit ongeluk, Risto en
Marcella zijn door stichting Kolewa
geholpen, het derde kind is kort na het ongeluk overleden.

Na de operatie!

Kwam naar Bali vanuit het eiland Sumba op 12 mei 2016. Vanuit het dorp Desa
Waimbidi reisden zij per bus naar Waingapu om vervolgens per vliegtuig naar Bali te
geraken. Risto en moeder verbleven in het opvanghuis van stichting Kolewa te Denpasar.
Voortgang:
19 mei 2016 :Plastische chirurgie in het Sanglah Ziekenhuis.
24 mei 2016: ontslag en terug naar Stichting Kolewa
24 juni -2016: controle op de poli plastische chirirgie
27 juni 2016: vervolg controle op de rehabilitatie afdeling voor fysiotherapie.
01 juli 2016: Laatste controle in het Sanglah ziekenhuis en verwijsbrief voortzetten
fysiotherapie op Sumba in het lokale ziekenhuis. hospital.
07 juli 2016 : Huiswaarts, Risto kan zijn arm weer normaal gebruiken.

3) I Made Juna Raditya
Roepnaam: Juna 24-08-2014
vader: I made Juniarta(01-08-1988)
moeder en begeleider: Ni Ketut Juniartini
(01-08-1988)
telefoon: +6285792730019
Probleem: Retinoblastoma, Global delay
development ( oog-tumor en ontwikkelingachterstand.
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Juna werd door ons gescout op Bali in Karangasem door toedoen van de verloskundige
Putu in het dorp Rendang. Hij verblijft sinds 10 mei 2016 met zijn moeder bij ons in het
Kolewa Foundation opvanghuis “ Rumah Bicara”
Voortgang:
10 mei 2016: Eerste consult Sanglah Hospital
31 mei 2016: MRI scan
03 juni 2016: Spoedopname in verband met bloed-doorlopen oog.
05 juni 2016 : opname kinderafdeling in verband met ernstige hoofdpijnen.
Iedere dinsdag: rehab medic Global delay development. Hier wordt gewerkt aan zijn
ontwikkeling ( mobiliteit en spraak)
29 juni 2016: Opname ter voorbereiding operatie verwijderen oog, helaas uitgesteld in
verband met te hoog kalium gehalte in het bloed.
02 juli 2016: Terug bij stichting Kolewa en opnieuw op de wachtlijst voor operatie en
tussendoor regelmatig bloedonderzoek tot heden.
Heden: in afwachting van oogamputatie en later het aanmeten van een kunstoog. Moeder
en kind verblijven de komende tijd, tot enkele weken na de operatie bij Stichting Kolewa.

4) Alonso Dwisatya Radamuri:
18-04-2013
roepnaam: Alonso
vader : Ferdinand Radamuri ,
10-02-1981
moeder : Yumiati Astuti Soan,
S.Pi : 10-07-1982
Beide ouders zijn Guardian
Prailiu, Kambera, Sumba Timur, NTT
telefoon: +62852-3709-6536
Probleem: Alonso werd aangemeld voor verkleving van de vingers
na brandwonden. Echter bij aankomst bleek dat hij na een val, twee dagen eerder, zijn arm
gebroken had. We behandelen hem voor beide problemen. Hij is een “outside-patient”,
komt naar stichting Kolewa voor begeleiding ziekenhuis-proces. Verblijft bij familie.
Aankomst op Bali vanuit het eiland Sumba per vliegtuig op 3 juli 2016. Het gezin heeft
familie op Bali en meldde zich de volgende dag bij stichting Kolewa.
Voortgang:
04 juli 2016: spoed poli Sanglah Ziekenhuis voor x-ray en gips voor drie weken.
12 juli 2016 : pre-operatief x-ray and bloedtest
13 juli 2016 : consult kinderafdeling en anesthesist . Geplaatst op de wachtlijst.
18 juli 2016 : operatie aan de hand staat gepland.
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5) Putu Angel Joca Namalope 19-03-2011
Roepnaam: Angel
vader: putu jonantara ,
ouders zijn gescheiden, moeder niet in beeld.
Buleleng, Singaraja, Noord-Bali.
telefoon: +6281236739689
Probleem: Angel is geboren met congenital
cataract, hetgeen niet is onderkend. Op 2,5 jarige
leeftijd begon zij zeer slecht te zien, inmiddels is zij blind. Haar ogen
zijn daarnaast ontstoken en zij is zeer getraumatiseerd. Zij hangt erg aan vader en oma.
Stichting Kolewa liet haar op 13 Juli ophalen uit Noord-Bali en organiseerde een eerste
consult bij veldpartner John Fawcett. Nog dezelfde dag zaten we met haar in het Puri
Raharja ziekenhuis. In afwachting van de operatie hebben we het meisje netvader en oma
voorlopig weer naar huis gebracht, (3,5 - 4 uur rijden vanuit Denpasar)
Voortgang:
13 juli 2016: eerste consult specialist dr. Dariyata, Puri Raharja Hospital
antibiotica oogdruppels om de ontstoken ogen te genezen.
25 juli 2016: of 5 augustus: operatie staat gepland aan beide ogen.

6) Michael Fredrik: 28/06/2013
roepnaam: Michael.
vader : Tli Yusep 05/09/1986
moeder: Sovia Dai Waha 09/05/1988
telefoon: +6285217788573
Moeder en kind wonen in Kupang, Timor.
Vader werkte op ander eiland maar heeft
baan opgezegd en is naar Bali gekomen.
Gezien de ernstige situatie hebben we het
gezin inmiddels in een tehuis voor
kankerpatiënten ondergebracht. Stichting
Kolewa draagt zorg voor de verblijfskosten
aldaar.
Probleem: Oogtumor in gevorderd stadium.
Voortgang:
06 juni 2016 :Aangekomen op Bali per vliegtuig
07 juni 2016 : Eerste consult Sanglah Hospital
09 juni 2016: Bloed test and CT Scan
14 juni 2016: MRI
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18-06-2016 : start chemo therapie, na het afnemen va de tumor, volgt straks amputatie van
het oog. Er zijn vooralsnog geen uitzaaiingen gevonden.

Schisis-kinderen:
7) I Kadek Widiana 23-01-2016
vader: I kadek Astika (31-12-1985)
moeder en begeleider: Ni Luh Widertiani (02-03-1993)
Dusun Sebunibus,desa Sakti Kec.
Nusa Penida kabupaten.Klungkung Bali
Telephone number:
082339957328
Probleem: dubbel gespleten lip, scheve neus, open
gehemelte.
Vanaf het kleine eiland Nusa Penida reisden moeder en kind per boot naar Sanur op Bali.
Voortgang:
28 juni 2016: Gearriveerd in Denpasar en eerste consult in het Dharma Yadnya hospital.
30 juni 2016 : Operatie door plastisch chirurg dr. Asmarajaya.
02 juli 2016: Ontslag ziekenhuis, terug in het Kolewa opvanghuis “Rumah Bicara”
05 juli 2016: Na-controle Dharma Yadnya hospital.
11 juli 2016 : verwijderen hechtingen door arts in ziekenhuis
12 juli 2016 : huiswaarts Nusa Penida .
Widiana zal hierna nog zeker twee keer een ingreep moeten ondergaan aan neus en
gehemelte, deze keer werd alleen de lip gecorrigeerd in verband met haar leeftijd en
gewicht. We zien haar eind dit jaar terug.

8) Ni Made Cipta 9-12-2010
Moeder : Kadek Kembar Ariani 10-07-1989
Vader: Komang Tri Suardi Tenaya 29-01-1989
Banjar Pundung, Desa Pangsan, Kecamatan
Petang, Badung, Bali, Indonesia
Phone number : 087862856244
Probleem: open gehemelte
Cipta werd als baby door ons gescout en aan haar
gespleten bovenlip geopereerd. Dit keer stond de
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operatie aan haar gehemelte gepland. Beide ouders begeleiden haar en zijn zijn betrokken
bij hun dochter.
Voortgang:
07 Juni: gearriveerd bij Stichting Kolewa
08-Juni 2016 : consult doctor Asmarajaya in het Dharma Yadnya Hospital
09-Juni 2016 : plastische chirurgie door dr Asmarajaya at Dharma Yadnya Hospital
11 juni 2016 :ontslag uit ziekenhuis
18 juni 2016: laatste controle en naar huis.

Samenvatting:
1) Benedictus Olga is klaar met behandeling
2) Risto Mbulu Hengging is klaar op Bali, fysiotherapie op Sumba
3) I Made Juna Raditya, proces nog volop gaande
4) Alonso Dwisatya Radamuri zal enkele weken operatie terug naar Timor reizen
5) Putu Angel Joca Namalope in afwachting van oog-operatie
6) Michael Fredrik heeft nog een lange medische weg te gaan
7) I Kadek Widiana komt eind dit jaar terug voor vervolg-operatie
8) Ni Made Cipta is klaar, bij problemen melden de ouders zich bij ons.

Planning voor de komende 5 maanden:
In de tweede helft 2016 zullen vanuit het ontvangen budget nog circa 6 - 8 schisis
patiënten geholpen kunnen worden, afhankelijk van herkomst en probleem. Aan het
einde van het loopjaar zullen we deze verslaglegging updaten en de nieuwe patiënten
toevoegen. Op dat moment zullen wij u ook de financiële verantwoording doen
toekomen.
Wij vertrouwen, als bestuur van Stichting Kolewa, u met dit schrijven voldoende op de
hoogte te hebben gesteld van de voortgang. Vanaf 1 juni j.l. verblijven alle patiënten,
indien nodig, in ons opvanghuis “Rumah Bicara” te Denpasar. Hierdoor is de begeleiding
en het monitoren van de patiënten nog beter voor ons te handelen. Het vijfkoppig
Indonesische team alsmede de zeer enthousiaste Nederlandse studenten en vrijwilligers
doen er alles aan om zowel de medische weg, als het verblijf zo prettig mogelijk te maken.
Hierbij staan communicatie, persoonlijke verzorging , gezonde voeding en spelactiviteiten hoog in het vaandel.
Met vriendelijke groeten,

Syta Plantinga, voorzitter,
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