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1.	  INLEIDING	  
	  
Samen	  met	  verschillende	  stakeholders	  
hebben	  wij	  in	  2013	  goede	  resultaten	  
bereikt.	  Resultaten	  die	  goed	  zijn	  voor	  
Ambon.	  Wij	  zijn	  het	  jaar	  begonnen	  met	  
een	  studiedag	  om	  terug	  te	  kijken	  naar	  
het	  vorige	  jaar,	  daarvan	  te	  leren	  en	  
vooruit	  te	  kijken.	  Als	  gevolg	  hiervan	  zijn	  
er	  nieuwe	  plannen	  gepresenteerd	  en	  
hebben	  wij	  een	  discussie	  gevoerd	  over	  
het	  beleid.	  Deze	  discussie,	  over	  het	  
aannemen	  van	  nieuwe	  projecten,	  heeft	  
geleid	  tot	  een	  Huishoudelijk	  
Regelement,	  naast	  de	  Statuten	  van	  de	  
Stichting.	  Mede	  hierdoor	  hebben	  wij	  een	  
jaarplanning	  kunnen	  opstellen	  met	  tal	  
van	  activiteiten.	  
	  
Er	  zijn	  verschillende	  fondsenwervings	  -‐
activiteiten	  georganiseerd.	  De	  
activiteiten	  bij	  het	  Scheldemond	  College	  
en	  in	  Biggekerke	  zijn	  een	  groot	  succes	  
geworden.	  Inmiddels	  is	  begonnen	  met	  
de	  voorbereiding	  van	  het	  Benefiet	  Koren	  
Concert	  dat	  in	  februari	  2014	  wordt	  
gehouden.	  	  
	  
Ook	  dit	  jaar	  is	  het	  weer	  gelukt	  om	  twee	  
medische	  teams	  uit	  te	  zenden	  naar	  
Ambon,	  namelijk	  het	  Urologie-‐team	  en	  
het	  Oog-‐team.	  Zij	  hebben	  in	  meerdere	  
weken	  tientalen	  mensen	  kunnen	  helpen.	  
Op	  medisch	  gebied	  is	  er	  ook	  een	  
container	  gevuld	  met	  medische	  
apparaten	  en	  materialen	  bestemd	  voor	  
ziekenhuizen	  en	  de	  oogkliniek.	  Na	  de	  
inhoud	  te	  hebben	  samengesteld	  kostte	  
het	  erg	  veel	  moeite	  om	  alle	  vereiste	  
documenten	  te	  verkrijgen	  maar	  
uiteindelijk	  is	  de	  container	  op	  23	  
december	  verscheept	  naar	  Jakarta	  met	  
als	  eindbestemming	  Ambon.	  	  
	  

Met	  veel	  trots	  hebben	  wij	  dit	  jaar	  de	  
eerste	  Oogkliniek	  op	  de	  Molukken	  
geopend.	  Niet	  alleen	  een	  hoogtepunt	  
voor	  Ambon	  maar	  ook	  voor	  de	  SSVA.	  De	  
kliniek	  rijgt	  de	  naam	  Klinik	  Mata	  A-‐V	  
wat	  staat	  voor	  Ambon	  –	  Vlissingen.	  
Hiermee	  wordt	  de	  jarenlange	  
samenwerking	  tussen	  Ambon	  en	  
Vlissingen	  aangegeven.	  De	  realisatie	  van	  
het	  de	  kliniek	  heeft	  vier	  jaar	  geduurd	  
maar	  nu	  het	  gebouw	  er	  staat	  is	  het	  werk	  
zeker	  nog	  niet	  klaar.	  De	  kliniek	  zal	  
inkomsten	  moeten	  genereren.	  Hier	  zal	  
de	  SSVA	  bij	  betrokken	  blijven.	  	  
	  
Het	  is	  voor	  de	  SSVA	  een	  productief	  jaar	  
geweest.	  De	  opening	  van	  de	  Oogkliniek	  
vormt	  een	  hoogtepunt	  maar	  er	  is	  nog	  
een	  lange	  weg	  te	  gaan.	  Er	  is	  veel	  werk	  
verzet	  om	  de	  nodige	  gelden	  op	  te	  halen,	  
zodat	  alle	  initiatieven	  en	  activiteiten	  
konden	  worden	  uitgevoerd.	  Onze	  dank	  
is	  daarom	  ook	  groot	  voor	  alle	  donateurs,	  
fondsen,	  service	  clubs,	  scholen	  en	  
andere	  partijen	  die	  ons	  hebben	  willen	  
steunen.	  Dit	  geeft	  ons	  de	  energie	  om	  van	  
2014	  wederom	  een	  productief	  jaar	  te	  
maken.	  
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2.	  WIE	  ZIJN	  WIJ?	  
	  
De	  Stichting	  Samenwerking	  Vlissingen-‐Ambon	  (in	  het	  kort	  SSVA)	  werkt	  binnen	  het	  
kader	  van	  de	  Stedenband	  Vlissingen-‐Ambon	  en	  is	  verantwoordelijk	  voor	  de	  uitvoering	  
van	  tal	  van	  projecten.	  
De	  samenwerking	  is	  hoofdzakelijk	  gebaseerd	  op	  kennisuitwisseling	  en	  delen	  van	  
ervaringen.	  Investeren	  in	  mensen,	  die	  het	  werk	  zelf	  moeten	  doen	  in	  de	  Molukken	  is	  het	  
uitgangspunt.	  Om	  een	  goed	  inzicht	  te	  krijgen	  in	  onze	  werkzaamheden	  kunt	  u	  onze	  
website	  bezoeken,	  www.vlissingen-‐ambon.nl.	  
	  
Bestuur	  
Voorzitter	   Bob	  Latuheru	  
Secretaris	   Njonkie	  Pattinama	  
Penningmeestser	   Agus	  Latuheru	  
Lid	   Rob	  Boddaert	  
Lid	   Dirk-‐Jan	  Andriessen	  
Lid	   Evie	  Malawauw	  
Lid	   Addy	  Parinussa	  
Lid	   Annemiek	  Verhage	  
	  
Comité	  van	  aanbeveling	  
Dhr.	  J.C.	  van	  der	  Doef	   Oud-‐burgemeester	  van	  Vlissingen	  
Drs.	  W.J.A.Dijkstra	  	   Voormalig	  burgemeester	  van	  Sittard-‐Geleen	  en	  

ondermeer	  waarnemend	  burgemeester	  van	  Vlissingen	  
Mevr.	  L.C.	  Poppe	  –	  de	  Looff	   Burgemeester	  van	  Zundert	  en	  voormalig	  wethouder	  van	  

Vlissingen	  
Prof.	  J.K.	  Izeboud	   Emeritus	  hoogleraar	  Bedrijfseconomie,	  voormalig	  

bestuurder/toezichthouder	  bij	  o.m.	  Triodos,	  Stichting	  
Doen,	  Hivos,	  Oxfam	  Novib,	  Care	  en	  SNV	  

Drs.	  B.J.	  de	  Reu	   Gedeputeerde	  Provincie	  Zeeland,	  voormalig	  directeur	  
RPCZ	  

	  
Contact	  
Secretariaat	  SSVA	  
Johan	  de	  Brunestraat	  19	  
4336	  DH	  	  Middelburg	  
Tel:	  0118	  616467	  /	  06	  41211768	  
Email:	  ssvasecr@zeelandnet.nl	  
	  
	  
Kvk	  nummer	  22	  04	  89	  47	  
Rabobank	  rek.nr.	  38	  53	  95	  590	  t.n.v.	  SSVA	  
	  
De	  Stichting	  is	  door	  de	  belastingdienst	  aangemerkt	  als	  een	  Algemeen	  Nut	  
Beogende	  Instelling.	  Deze	  zogenaamde	  ANBI-‐status	  voorziet	  in	  gunstige	  
voorwaarden	  ten	  aanzien	  van	  schenken,	  erven	  en	  giften.	  
Voor	  meer	  details	  dient	  U	  de	  site	  van	  de	  belastingdienst	  te	  raadplegen
.	   	  
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3.	  PROJECTEN	  
	  
3.1	  Oog	  team	  
	  
November	  2013	  vertrok	  het	  Oogteam,	  
bestaande	  uit	  Dr.	  Frits	  Dubois	  en	  Dr.	  
Huub	  Ketels.	  De	  technici	  Frits	  Wille	  en	  
Ben	  de	  Lima	  zijn	  onmisbaar	  bij	  de	  
installatie	  van	  de	  instrumenten	  in	  de	  
nieuwe	  oogkliniek.	  Het	  oog-‐	  team	  is	  
kleiner	  geworden,	  omdat	  de	  
werkzaamheden	  van	  verpleegkundigen	  
en	  anesthesie	  gedaan	  worden	  door	  
lokale	  professionals,	  opgeleid	  door	  
SSVA.	  De	  operaties	  zijn	  uitgevoerd	  in	  de	  
nieuwe	  oogkliniek	  “A-‐V”,	  met	  gebruik	  
van	  eigen	  materialen	  en	  instrumenten.	  
Voortaan	  worden	  operaties	  en	  alle	  
behandelingen	  op	  het	  gebied	  van	  
oogheelkunde	  in	  de	  eigen	  oogkliniek	  
uitgevoerd.	  In	  die	  periode	  van	  8	  dagen	  
werken,	  zijn	  137	  patiënten	  geholpen.	  
Nog	  37	  patiënten	  staan	  op	  de	  lijst	  om	  
aan	  cataract	  geholpen	  te	  worden.	  
	  

	  
	  
Reisverslag	  
Van	  02-‐11-‐2013	  –	  23-‐11-‐2013.	  
Een	  paar	  weken	  voor	  vertrek	  naar	  
Ambon	  hadden	  wij	  regelmatig	  contact	  
met	  Frits	  Wille	  en	  Ben	  de	  Lima,	  zij	  
waren	  ons	  vooraf	  gegaan	  om	  het	  ons	  
mogelijk	  te	  maken,	  te	  kunnen	  werken	  in	  
het	  “nieuwe”	  oogziekenhuis	  in	  Ambon.	  
Zij	  schreven	  toen	  o.a.:	  sinds	  februari	  is	  
de	  bouw	  stilgelegd,	  4/5	  van	  de	  

toekomstige	  inrichting	  van	  de	  kliniek	  zit	  
in	  de	  container,	  die	  al	  meer	  dan	  een	  half	  
jaar	  in	  Vlissingen	  staat,	  de	  elektrische	  
voorzieningen	  zijn	  onvoldoende	  om	  
goed	  te	  kunnen	  werken	  en	  er	  is	  geen	  
letterkaart,	  geen	  spleetlamp,	  geen	  
indirecte	  oogspiegel	  en	  alleen	  een	  
handspleetlamp	  en	  een	  kwetsbare	  
Perkins	  tonometer.Wij	  vertrokken	  dus	  
met	  gemengde	  gevoelens.	  
	  
Op	  maandag	  ochtend	  04-‐11	  
aangekomen	  in	  Ambon,	  zijn	  wij	  ’s	  
middags	  naar	  het	  ziekenhuis	  gegaan.	  
Wij	  waren	  onder	  de	  indruk	  van	  het	  werk	  
wat	  door	  Frits	  en	  Ben	  verricht	  was.	  
Er	  stonden	  twee	  OK	  tafels	  met	  in	  het	  
begin	  een	  Scan	  optic	  microscoop,	  de	  
andere	  was	  nog	  niet	  goed	  bevestigd	  aan	  
de	  tafel.	  Er	  waren	  airco’s	  aangebracht,	  
deze	  vielen	  uit	  als	  er	  over	  gegaan	  moest	  
worden	  op	  de	  generator.	  	  
Enige	  probleem	  was	  dat	  er	  nog	  te	  
“weinig”	  elektriciteit	  voor	  handen	  en	  er	  
was	  nog	  geen	  generator.	  Er	  waren	  wel	  
allerlei	  nieuwe	  apparaten	  voor	  de	  
nieuwe	  oogarts	  Daniel	  gearriveerd.	  
Deze	  apparaten	  functioneerden	  geen	  
van	  alle,	  daar	  het	  voltage	  van	  de	  stroom	  
onvoldoende	  is.	  Overigens,	  bij	  vertrek	  
was	  dit	  nog	  net	  zo.	  	  
De	  nieuwe	  visuskaart,	  bleek	  een	  
computer	  te	  zijn,	  die	  regelmatig	  op	  hol	  
sloeg.	  
	  
Op	  maandag	  een	  paar	  patiënten	  
gescreend,	  er	  bleken	  450	  patiënten	  
gezien	  te	  moeten	  worden.	  Dit	  zou	  ons	  
veel	  tijd	  kosten,	  daar	  wij	  iedereen	  wijd	  
druppelden,	  probeerden	  te	  spiegelen	  
met	  een	  meegenomen	  indirecte	  
oogspiegel	  en	  zo	  nodig	  de	  oogdruk	  
maten	  en	  de	  projectie	  bepaalden.	  Dat	  dit	  
goed	  was,	  bleek	  omdat	  wij	  iemand	  met	  
stuwingspapillen	  zagen	  diabetische	  
retinopathie,	  netvliesloslatingen	  en	  
opticus	  atrofieën.	  Dat	  dit	  inhield	  dat	  wij	  
voorlopig	  niet	  op	  twee	  tafels	  tegelijk	  
zouden	  kunnen	  opereren	  was	  ons	  
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meteen	  duidelijk.	  Dit	  gegeven	  zou	  ons	  
later	  moeilijkheden	  opleveren.	  
Dinsdag,	  samen	  de	  hele	  dag	  poli	  gedaan,	  
omdat	  de	  elektriciteit	  nog	  niet	  in	  orde	  
was.	  
	  
Woensdag	  in	  de	  loop	  van	  de	  ochtend	  een	  
uitgebreide	  inzegening	  van	  het	  
ziekenhuis,	  door	  een	  Mohammedaanse	  
“priester”	  en	  een	  in	  het	  zwart	  geklede	  
vrouwelijke	  	  “priester”,	  de	  rest	  van	  de	  
dag	  deed	  een	  van	  ons	  poli	  en	  de	  andere	  
kon	  op	  woensdagmiddag	  voor	  het	  eerst	  
opereren	  daar	  de	  stroomvoorziening	  
verbeterd	  was	  en	  er	  een	  generator	  
stond.	  
	  
Donderdag	  bleek	  de	  man	  die	  de	  
generator	  mocht	  bedienen,	  ’s	  ochtends	  
grotendeels	  afwezig	  te	  zijn,	  daar	  hij	  naar	  
een	  begrafenis	  moest.	  Daarna	  een	  keer	  
verlaat	  begonnen	  daar	  de	  chauffeur	  die	  
ons	  altijd	  ophaalde	  ,	  de	  neef	  van	  Bob	  
naar	  het	  vliegtuig	  moest	  brengen.	  
Een	  andere	  af	  en	  toe	  vertragende	  factor,	  
was	  dat	  de	  medewerkers	  soms	  later	  dan	  
de	  bedoeling	  was	  aanwezig	  waren.	  
De	  stroom	  valt	  elke	  dag	  wel	  een	  paar	  
uur	  uit,	  dus	  konden	  wij	  maar	  opereren	  
in	  aanwezigheid	  van	  de	  man	  die	  aan	  de	  
generator	  mocht	  zitten..	  
Vrijdag	  en	  zaterdag	  gescreend,	  
postoperatieve	  gezien	  en	  geopereerd	  op	  
een	  tafel.	  
	  
Zondag	  voor	  het	  eerst	  aan	  twee	  tafels	  
geopereerd,	  dit	  lukte	  niet	  goed	  daar	  een	  
van	  de	  scanoptics	  niet	  op	  de	  goede	  plek	  
aan	  de	  OK	  tafel	  bevestigd.	  Vanaf	  
maandag	  hebben	  wij	  aan	  twee	  tafels	  
kunnen	  opereren.	  
	  
Op	  dinsdagochtend,	  werd	  het	  werk	  
onderbroken	  voor	  de	  plechtige	  opening	  
van	  de	  kliniek,	  door	  de	  burgemeester	  (	  
die	  ons,	  met	  de	  medewerkers	  een	  avond	  
tevoren	  gastvrij	  heeft	  ontvangen),	  de	  
voorzitter	  van	  de	  SSVA:	  Bob	  Latuheru	  en	  

onze	  eigen	  voorzitter	  Dolf	  van	  Oostrum,	  
zij	  allen	  hielden	  een	  mooie	  toespraak.	  
Van	  de	  450	  gescreende	  patiënten	  
hadden	  er	  136	  een	  dicht	  cataract,	  7	  
trokken	  zich	  later	  terug	  113	  hebben	  wij	  
er	  geopereerd	  er	  bleven	  16	  niet	  
geopereerde	  patiënten	  over.	  Dit	  zijn	  dus	  
andere	  getallen	  dan	  Dolf	  rondstuurde.	  
Dr.	  Daniel	  heeft	  nadien	  nog	  poli	  gedaan	  
en	  20	  patiënten	  voor	  OK	  geselecteerd.	  
Hij	  druppelde	  de	  patiënten	  niet	  wijd,	  
vond	  hij	  niet	  nodig!	  Hij	  heeft	  een	  halve	  
dag	  op	  OK	  meegekeken,	  maar	  zijn	  Engels	  
is	  onvoldoende	  om	  een	  diepergaand	  
contact	  met	  hem	  te	  hebben.	  De	  
complicaties:	  2x	  een	  irisprolaps	  
gereponeerd,	  eenmaal	  een	  hyphaema	  bij	  
nastaar	  discussie,	  dit	  werd	  later	  
uitgespoeld,	  een	  “losse”	  lens	  waarbij	  wij	  
de	  iridodonesis	  niet	  gezien	  hadden	  met	  
de	  gebrekkige	  handspleetlamp,	  eenmaal	  
een	  gedeeltelijke	  haemorrhagische	  
solutio.	  De	  vertaling	  bij	  het	  poli	  werk	  
was	  uitstekend.	  De	  hulp	  op	  de	  OK	  en	  
sterilisatie	  eveneens.	  
	  
In	  de	  tweede	  week	  van	  onze	  
aanwezigheid	  betrok	  de	  sfeer	  zodanig	  
dat	  ik	  mede	  namens	  Huub	  in	  een	  volle	  
koffiekamer	  dit	  ter	  sprake	  bracht	  in	  
aanwezigheid	  van	  Dolf	  en	  Bob.	  	  De	  rede	  
was	  dat	  “sommigen”	  verwachtten	  dat	  we	  
veel	  meer	  zouden	  opereren,	  zonder	  zich	  
op	  de	  hoogte	  gesteld	  te	  hebben	  over	  
onze	  manier	  van	  werken,	  wij	  hebben	  
uitgelegd	  dat	  wij	  onze	  manier	  van	  
werken	  niet	  wilden	  veranderen,	  daar	  dit	  
in	  onze	  ogen	  een	  onverantwoorde	  
manier	  is.	  Uiteindelijk	  is	  de	  sfeer	  
verbeterd,	  maar	  het	  heeft	  ons	  toen	  meer	  
dan	  teleurgesteld.	  
	  
Op	  vrijdagavond	  16-‐11,	  bood	  de	  SSVA	  
een	  afscheid	  eten	  aan	  waarbij	  iedereen	  
die	  meegeholpen	  had	  aanwezig	  was.	  
Aldaar	  een	  dankwoord	  uitgesproken	  aan	  
de	  medewerkers,	  een	  geslaagde	  avond.	  
Op	  zaterdag	  hebben	  wij	  met	  veel	  hulp	  
van	  de	  medewerkers	  een	  uitgebreide	  
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inventarisatielijst	  	  ingevuld	  voor	  Paul	  
Bos	  en	  deze	  lijst	  is	  terplekke	  aan	  hem	  
overhandigd!	  
	  
Wij	  kijken	  terug	  op	  een	  mooie,	  voor	  ons	  
bevredigende	  tijd	  van	  werken	  in	  Ambon.	  
Tot	  slot	  speciaal	  een	  dankwoord	  aan	  
Frits:	  zonder	  jou	  hadden	  wij	  niets	  
kunnen	  doen.	  
	  
Dank	  voor	  onze	  uitzending.	  
	  
	  
3.2	  Urologie	  team	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
3.3	  Milieueducatie	  	  
	  
Stichting	  Samenwerking	  Vlissingen	  
Ambon	  is	  de	  laatste	  15	  jaar	  bezig	  
geweest	  activiteiten	  uit	  te	  voeren	  in	  
Ambon	  en	  ook	  in	  Zeeland	  en	  omgeving.	  
In	  overleg	  met	  de	  gemeente	  Ambon	  
ontwikkelen	  wij	  samen	  met	  onze	  
counterpartners	  projecten,	  die	  
noodzakelijk	  zijn	  voor	  de	  ontwikkeling	  
van	  Ambon.	  	  
	  

	  
	  
Zo	  zijn	  de	  beide	  gemeenten	  jarenlang	  
bezig	  geweest	  met	  het	  project	  
Afvalinzameling	  en	  verwerking,	  wat	  
leidt	  tot	  systematisch	  ophalen	  van	  afval,	  
het	  verder	  verwerken	  van	  afval	  bij	  de	  
stortplaats,	  inzameling	  en	  verkoop	  van	  
plastic	  en	  glas,	  de	  invoering	  van	  
belastingheffing	  voor	  afvalverwerking.	  	  
	  
Milieueducatie	  –project	  is	  een	  
belangrijke	  voortvloeisel	  uit	  het	  
voorgaande.	  Op	  alle	  220	  basisscholen	  is	  
het	  vak	  milieukunde	  verplicht	  gesteld	  en	  
het	  team	  Milieueducatie	  van	  SSVA	  heeft	  
daar	  3	  jaren	  achtereen	  de	  leraren	  van	  
alle	  scholen	  systematisch	  geschoold	  om	  
de	  kinderen	  zinvol	  met	  afval	  te	  laten	  
omgaan.	  Over	  dit	  project	  is	  een	  
uitgebreide	  documentatie	  aanwezig,	  van	  
lesmappen	  tot	  leskisten	  en	  een	  
videofilm.	  Methodisch	  zeer	  de	  moeite	  
waard	  en	  praktisch	  toe	  te	  passen	  in	  
andere	  gebieden	  en	  kampongs.	  Dit	  
project	  is	  afgesloten	  met	  een	  
Tentoonstelling/Groenmarkt	  op	  de	  
Pattimura	  plein,	  waar	  15	  stands	  staan,	  
vol	  met	  bezienswaardigheden	  en	  
producten,	  die	  te	  maken	  hebben	  met	  
Sampa.	  Het	  geheel	  werd	  afgesloten	  met	  
een	  theatervoorstelling	  van	  leerlingen	  
met	  medewerking	  van	  Nel	  
Lekatompessy	  namens	  SSVA	  onder	  de	  
titel	  :	  Raksasa	  Sampa.	  
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3.4	  Container	  
	  
Afgelopen	  jaar	  is	  een	  container	  
verstuurd	  naar	  Jakarta	  met	  als	  
eindbestemming	  Ambon.	  De	  inhoud	  van	  
deze	  container	  is	  samengesteld	  met	  
allerlei	  medische	  materialen,	  
instrumenten	  en	  apparaten.	  De	  
procedure	  om	  alle	  documenten	  in	  orde	  
te	  maken	  nam	  erg	  veel	  tijd	  in	  beslag	  en	  
verliep	  er	  moeizaam.	  Uiteindelijk	  is	  de	  
container	  in	  december	  verzonden	  naar	  
Jakarta	  en	  moet	  begin	  2014	  aankomen	  
op	  Ambon.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
4.	  Activiteiten	  
	  
4.1	  Fondsenwerving	  
	  
In	  2013	  heeft	  het	  team	  Fondsenwerving	  
diverse	  activiteiten	  ondernomen	  om	  
gelden	  binnen	  te	  krijgen.	  Zo	  hebben	  zij	  
bedrijven	  bezocht	  om	  zakelijke	  
schenkingen	  te	  krijgen,	  de	  opbrengsten	  
van	  de	  markt	  van	  Biggenkerke	  
verworven	  en	  bijgedragen	  aan	  het	  
opzetten	  van	  het	  benefietconcert.	  
	  
	  
4.2	  Benefiet	  Koren	  Concert	  
	  
Er	  is	  een	  voorbereidingsgroep	  
samengesteld	  die	  een	  benefiet	  concert	  
gaat	  organiseren.	  De	  uitvoering	  van	  het	  
concert	  is	  februari	  2014.	  Aan	  het	  concert	  
zullen	  verschillende	  koren	  deelnemen.	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
5.	  OOGKLINIEK:	  KLINIK	  MATA	  
A-‐V	  
	  
Met	  het	  onthullen	  van	  de	  naam,	  het	  
ondertekenen	  van	  het	  gedenksteen,	  het	  
loslaten	  van	  de	  ballonnen	  en	  ettelijke	  
toespraken	  is	  op	  maandag	  11	  november	  
2013	  de	  eerste	  oogkliniek	  in	  de	  
Molukken	  geopend.	  De	  kliniek	  krijgt	  de	  
naam	  Klinik	  Mata	  “A	  –	  V’”	  wat	  staat	  voor	  
Ambon	  –	  Vlissingen,	  een	  gepaste	  naam,	  
bedacht	  door	  de	  burgemeester	  van	  
Ambon.	  Daarmee	  wil	  hij	  aangeven,	  dat	  
de	  kliniek	  het	  resultaat	  is	  van	  de	  
jarenlange	  samenwerking	  tussen	  Ambon	  
en	  Vlissingen.	  
	  
De	  Stichting	  Samenwerking	  Vlissingen	  
Ambon	  (	  SSVA)	  is	  vanaf	  2003	  bezig	  met	  
het	  uitzenden	  van	  operatieteams	  naar	  
Ambon.	  Vanwege	  het	  ontbreken	  van	  de	  
nodige	  medische	  hulp	  aan	  met	  name	  de	  
allerarmsten,	  heeft	  SSVA	  in	  de	  loop	  van	  
de	  tijd	  projecten	  op	  de	  gebieden	  
oogheelkunde,	  urologie	  en	  plastische	  
chirurgie	  uitgezet.	  
In	  de	  afgelopen	  jaren	  heeft	  de	  teams	  uit	  
Vlissingen	  reeds	  meer	  dan	  3000	  
oogoperaties	  uitgevoerd	  en	  het	  blijkt	  
nog	  steeds	  dat	  het	  een	  druppel	  op	  de	  
welbekende	  gloeiende	  plaat	  is.	  
	  
Ontwikkelingssamenwerking	  wil	  niet	  
zeggen	  dat	  je	  tot	  in	  lengte	  van	  dagen	  zelf	  
het	  werk	  blijft	  doen,	  de	  andere	  blijft	  
helpen	  zolang	  het	  nodig	  is.	  Op	  die	  wijze	  
krijgt	  de	  ander	  niet	  de	  kans	  voor	  zich	  
zelf	  te	  zorgen,	  op	  eigen	  benen	  te	  staan	  
en	  zelf	  de	  richting	  te	  bepalen..	  
SSVA	  heeft	  de	  opvatting	  dat	  
ontwikkelingssamenwerking	  eindig	  
moet	  zijn,	  en	  met	  een	  zorgvuldige	  
voorbereiding	  ,	  gericht	  op	  voortzetting	  
van	  het	  werk	  en	  uitgevoerd	  door	  eigen	  
mensen.	  Zelfredzaamheid	  is	  het	  doel	  van	  
alle	  vormen	  van	  helpen.	  
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In	  samenwerking	  met	  de	  Stichting	  Leer	  
Anderen	  Helpen	  (SLAH)	  heeft	  de	  SSVA	  
een	  jaar	  of	  vier	  geleden	  het	  idee	  
gevormd	  om	  een	  oogkliniek	  te	  bouwen	  
in	  Ambon,	  zodat	  op	  die	  wijze	  het	  werk	  
kan	  worden	  voortgezet	  door	  de	  
plaatselijke	  deskundigen.	  
	  
Het	  idee	  werd	  besproken	  in	  Ambon	  en	  
daar	  was	  men	  zeer	  enthousiast	  over.	  
Met	  name	  het	  hebben	  van	  een	  eigen	  
oogkliniek,	  waar	  eigen	  mensen	  
werkzaam	  zijn	  en	  zich	  kunnen	  	  
specialiseren	  op	  het	  gebied	  van	  de	  
oogheelkunde.	  Al	  gauw	  krijgt	  het	  idee	  de	  
vormen	  van	  een	  project,	  dat	  
projectmatig	  opgezet	  moet	  worden.	  
Samen	  met	  de	  gemeente	  Ambon	  zijn	  we	  
gekomen	  tot	  de	  volgende	  
uitgangspunten:	  Het	  project	  is	  eigendom	  
van	  de	  gemeente	  Ambon,	  de	  kliniek	  zal	  
straks	  ook	  bestuurlijk	  onder	  het	  
gemeente	  bestuur	  vallen.	  De	  gemeente	  
zorgt	  voor	  het	  gebouw	  en	  de	  niet-‐
medische	  inventaris.	  
SSVA	  -‐	  SLAH	  levert	  het	  eerste	  ontwerp	  
voor	  het	  gebouw,	  levert	  ook	  alle	  
medische	  instrumenten	  en	  materialen,	  
zorgt	  voor	  opleiding	  en	  training	  van	  
medewerkers,	  denkt	  mee	  en	  
ondersteunt	  de	  ontwikkeling	  om	  te	  
komen	  tot	  een	  zo	  zelfstandig	  mogelijk	  
functioneren	  van	  de	  kliniek.	  
Er	  komt	  heel	  wat	  bij	  kijken	  om	  een	  
instituut	  in	  Indonesië,	  zo	  in	  te	  richten	  
dat	  het	  aan	  de	  ene	  kant	  haar	  eigen	  
inkomsten	  zelf	  kan	  genereren	  en	  aan	  de	  
andere	  kant	  wil	  investeren	  in	  
instrumenten,	  onderhoud	  gebouwen	  en	  
personeel.	  Er	  is	  een	  lange	  weg	  te	  gaan.	  
	  
Het	  gebouw	  staat	  er,	  daar	  in	  Passo	  aan	  
de	  Jalan	  Raya	  Upua	  Baguala,	  in	  de	  buurt	  
van	  de	  bussen	  terminal	  in	  wording.	  Het	  
geheel	  ziet	  er	  prachtig	  uit,	  modern	  qua	  
uitstraling	  met	  een	  uitnodigende	  entree.	  
De	  kliniek	  is	  voorzien	  van	  2	  operatie	  
tafels	  en	  de	  bijbehorende	  microscopen,	  
monitoren	  en	  lampen,	  een	  onderzoek	  

kamer,	  een	  kantoor,	  een	  opticien,	  een	  	  
kamer	  met	  bedden,	  voor	  patiënten	  die	  
van	  ver	  komen,	  een	  wachtkamer	  en	  een	  
receptie.	  
De	  meeste	  instrumenten	  en	  materialen	  
hebben	  wij	  via	  Jakarta	  ingekocht.	  Voor	  
de	  installatie	  van	  de	  instrumenten	  zijn	  2	  
technici	  van	  SSVA	  naar	  Ambon	  
afgereisd.	  
	  
Voor	  dat	  de	  kliniek	  geopend	  is,	  zijn	  er	  
operaties	  gepland	  in	  het	  nieuwe	  
gebouw,	  met	  de	  bedoeling	  een	  zo	  groot	  
mogelijke	  bekendheid	  te	  geven	  over	  het	  
bestaan	  van	  de	  kliniek.	  
Zoals	  we	  gewend	  zijn	  bij	  al	  onze	  
operaties	  in	  Ambon,	  worden	  de	  
patienten	  opgeroepen	  zich	  aan	  te	  
melden	  voor	  de	  screening.	  Deze	  oproep	  
wordt	  gedaan	  via	  radio	  en	  televisie,	  de	  
kranten,	  bekendmaking	  in	  kerken	  en	  
moskeen,	  en	  de	  .spandoeken	  in	  de	  
straten	  en	  op	  drukke	  punten	  in	  de	  stad..	  
Dit	  keer	  kwamen	  meer	  dan	  500	  mensen	  
zich	  aanmelden,	  450	  mensen	  zijn	  
gescreend	  en	  156	  hebben	  een	  operatie	  
indicatie	  gekregen.	  Er	  zijn	  in	  die	  dagen	  
113	  patienten	  geholpen.	  Dus	  staan	  er	  
nog	  mensen	  op	  de	  lijst	  om	  in	  de	  nieuwe	  
kliniek	  geopereerd	  te	  worden.	  
De	  kliniek	  staat	  in	  1	  klap	  in	  de	  
belangstelling,	  ook	  vanwege	  de	  
aanwezigheid	  van	  de	  schrijvende	  pers,	  
radio	  en	  televisie.	  
De	  openingceremonie	  is	  uitgebreid	  als	  
nieuws-‐item	  op	  TV	  geweest.	  
	  
De	  behoefte	  is	  nog	  steeds	  groot	  en	  de	  
kliniek	  zal	  daarin	  een	  belangrijke	  rol	  
spelen.	  Tot	  nu	  toe	  worden	  met	  name	  
Staar-‐operaties	  uitgevoerd.	  De	  
bedoeling	  van	  Oogklinietk	  “A-‐V”	  is	  om	  
zich	  meer	  te	  specialiceren	  in	  alle	  
voorkomende	  oogaandoeningen	  	  en	  van	  
daaruit	  diensten	  te	  verlenen	  aan	  
ziekenhuizen	  en	  gezondheidscentra	  op	  
omliggende	  eilanden	  in	  de	  Molukken.	  
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Wij	  hopen	  op	  deze	  wijze	  een	  wezenlijke	  
bijdrage	  te	  leveren	  aan	  	  
gezondheidszorg	  op	  de	  Molukken.	  
Wanneer	  mensen	  weer	  in	  staat	  zijn	  te	  
kunnen	  zien,	  zijn	  ze	  ook	  beter	  in	  staat	  
om	  te	  kunnen	  werken	  en	  voor	  zichzelf	  te	  
zorgen.	  Zelfredzaamheid	  is	  de	  basis	  van	  
armoedebestrijding	  en	  dus	  vooruitgang	  	  
in	  welzijn	  en	  welstand.	  	  
	  
SSVA	  is	  destijds	  begonnen	  met	  het	  
uirzenden	  van	  de	  MOTVA’s	  (Mobiele	  
Operatie	  Team	  Vlissingen	  Ambon),	  
omdat	  wij,	  na	  overleg	  met	  Ambon,	  
zagen,	  dat	  de	  operatieve	  hulp	  aan	  de	  
allerarmsten	  van	  de	  bevolking	  
nauwelijks	  plaatsvinden.	  De	  MOTVA	  
uitzendingen	  zijn	  in	  beginsel	  bedoeld	  
om	  de	  allerarmsten	  te	  helpen	  en	  dit	  
uitgangspunt	  willen	  wij	  graag	  
voortzetten	  in	  de	  Ambonse	  Klinik	  Mata	  
“A	  –	  V”.	  
	  
De	  klus	  is	  nog	  niet	  af,	  en	  eigenlijk	  begint	  
het	  nu	  pas.	  De	  voorwaarden	  zijn	  in	  grote	  
mate	  geregeld,	  maar	  de	  tent	  moet	  nog	  
wel	  draaien.	  Het	  zal	  nog	  wel	  veel	  geduld,	  
zweet	  en	  tranen	  vergen,	  maar	  wij	  weten	  
dat	  ......in	  de	  waardering	  van	  verschillen	  
ligt	  het	  contact.	  
	   	   	   	   	  
	   	   Bob	  Latuheru,	  vz.	  SSVA	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
6.	  FINANCIEEL	  
	  
	  
	  

	   	  

Stichting Samenwerking Vlissingen - Ambon

Balans per 31 december 2013

(bedragen x € 1,00)

2013

€

Activa

Vlottende activa

Liquide middelen 106.477

Overlopende activa 16.550

Totaal activa 123.027

Passiva

Eigen vermogen 7.582

Voorzieningen 84.963

Overlopende passiva 30.482

Totaal passiva 123.027

 
 

31 januari 2014.
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7.	  Tot	  slot	  
	  
Ook	  in	  2014	  staan	  wij	  weer	  voor	  grote	  
uitdagingen.	  	  
	  
Plastisch	  Chirurgie	  
Februari	  van	  2014	  vertrekt	  het	  team	  van	  
Plastisch	  Chirurgie	  naar	  Ambon	  om	  
operaties	  te	  doen	  bij	  patiënten	  met	  
aangeboren	  afwijkingen	  zoals	  de	  schisis	  
of	  hazenlippen,	  klompvoeten	  of	  andere	  
belemmeringen.	  Ook	  brandwonden	  
komen	  daar	  vaker	  voor	  vanwege	  het	  
koken	  met	  open	  vuur.	  Als	  brandwonden	  
niet	  snel	  gecorrigeerd	  worden,	  ontstaan	  
vergroeiingen	  en	  dus	  ook	  
belemmeringen	  in	  het	  functioneren.	  Het	  
zijn	  vaak	  ingrijpende	  operaties,	  dus	  
nazorg	  is	  dan	  van	  groot	  belang.	  Dit	  team	  
wordt	  gevormd	  door	  Dr.Katia	  
Vandendweij,	  Dr.	  Michiel	  Vandrager,	  Dr.	  
Steve	  Coppens.	  In	  Ambon	  hebben	  wij	  
een	  vaste	  groep	  van	  verpleegkundigen,	  
die	  meewerken,	  wanneer	  SSVA	  
operatieteams	  in	  Ambon	  bezig	  zijn.	  Deze	  
mensen	  zijn	  bij	  ons	  opgeleid	  en	  lopen	  nu	  
al	  een	  poos	  mee	  bij	  de	  uitvoering	  van	  de	  
operaties.	  De	  werkzaamheden	  in	  Ambon	  
worden	  gecoördineerd	  door	  Tim	  
Notenboom	  en	  Njonkie	  Pattinama.	  Wij	  
hopen	  weer	  zoveel	  mogelijk	  patiënten	  te	  
kunnen	  helpen.	  
	  
Urologie	  
Omdat	  er	  in	  februari	  2013,	  na	  de	  
Urologioperaties	  nog	  zoveel	  patiënten	  
zijn,	  die	  niet	  geholpen	  konden	  worden,	  
heeft	  de	  directeur	  van	  RSU	  Dr.	  Haulussy	  
in	  Kudamati	  bij	  SSVA	  het	  verzoek	  
gedaan	  om,	  als	  het	  kan,	  in	  2014	  nog	  eens	  
met	  het	  Urologieteam	  terug	  te	  komen.	  
De	  vraag	  is	  groot,	  onze	  capaciteit	  was	  
niet	  toereikend	  op	  dat	  moment.	  	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
Aanvankelijk	  hebben	  wij	  hierop	  negatief	  
op	  gereageerd,	  want	  het	  uitzenden	  van	  
een	  operateam	  kost	  ons	  om	  en	  nabij	  
14.000	  euro.	  De	  wil	  is	  er	  wel,	  maar	  dat	  
bedrag	  hebben	  wij	  niet.	  De	  3	  doctoren	  
(Miel,	  Olav	  en	  Bram)	  hebben	  de	  koppen	  
bij	  elkaar	  gestoken	  en	  in	  overleg	  met	  het	  
bestuur	  hebben	  wij	  besloten	  om	  in	  
oktober	  van	  dit	  jaar	  weer	  naar	  Ambon	  te	  
gaan	  met	  het	  Urologieteam.	  De	  doctoren	  
zorgen	  samen	  voor	  10.000	  euro	  en	  het	  
bestuur	  zorgt	  voor	  de	  rest.	  	  
De	  nood	  is	  hoog,	  de	  vraag	  is	  duidelijk,	  de	  
wil	  is	  er,	  de	  overtuiging	  mag	  er	  zijn,	  nu	  
de	  inspanning	  nog………en	  dat	  gaat	  
lukken.	  
In	  de	  Molukken	  is	  er	  geen	  Uroloog	  
werkzaam.	  De	  veelvoorkomende	  
urologische	  aandoeningen	  kunnen	  in	  
Ambon	  nauwelijks	  geholpen	  woorden,	  
dus	  wat	  doe	  je	  dan	  vanuit	  onze	  luxe	  
positie?	  
	  
Container	  
Op	  dit	  moment	  is	  een	  grote	  container	  
onderweg	  naar	  Ambon.	  Een	  container	  
vol	  medische	  apparaten,	  instrumenten,	  
materialen,	  bestemd	  voor	  ziekenhuizen	  
en	  de	  oogkliniek.	  Het	  is	  een	  moeizaam	  
proces	  geweest,	  voordat	  zo’n	  container	  
kon	  vertrekken,	  want	  er	  komt	  heel	  wat	  
bij	  kijken.	  Allerlei	  documenten	  dienen	  in	  
Jakarta	  geregeld	  te	  worden,	  de	  
bureaucratie	  viert	  nog	  steeds	  hoogtij.	  
Binnenkort	  hopen	  wij	  de	  container	  in	  
Ambon	  te	  mogen	  verwelkomen,	  dan	  
kunnen	  de	  instrumenten	  en	  materialen	  
daar	  tenminste	  gebruikt	  worden.	  Ook	  
dan	  zal	  een	  SSVA-‐er	  daar	  moeten	  zijn	  
voor	  ontvangst,	  distributie	  en	  installatie	  
van	  de	  instrumenten.	  
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Oogkliniek	  
Begin	  februari	  zal	  de	  oogkliniek	  
permanent	  open	  zijn	  .	  Er	  wordt	  dan	  
begonnen	  met	  het	  opereren	  van	  de	  
patiënten,	  die	  nu	  al	  op	  de	  lijst	  staan.	  	  
De	  poli	  zal	  de	  nieuwe	  patiënten	  
ontvangen	  en	  screenen,	  de	  opticien	  zal	  
ook	  voor	  publiek	  open	  zijn.	  
Er	  moet	  nog	  veel	  gedaan	  worden,	  
voordat	  het	  optimaal	  kan	  draaien.	  De	  
inrichting	  moet	  verder	  uitgebreid	  
worden,	  de	  opleiding	  van	  technici,	  
opticiens	  en	  administrateurs	  moeten	  ter	  
hand	  genomen	  worden	  en	  de	  financiële	  
stromen	  moeten	  duidelijk	  geregeld	  
worden.	  Een	  ware	  uitdaging…….	  
	  
Voor	  al	  deze	  projecten	  zoeken	  wij	  het	  
geld	  hier	  in	  Nederland.	  Scholen,	  dorpen	  
instanties	  ondersteunen	  ons.	  Je	  moet	  
jezelf	  wel	  laten	  zien,	  profileren	  en	  
initiatieven	  nemen.	  
Zo	  organiseren	  wij,	  SSVA,	  een	  Benefiet	  
Korenconcert	  op	  zaterdag	  22	  februari	  in	  
Vlissingen.	  Elders	  in	  dit	  blad	  vind	  je	  de	  
aankondiging.	  Er	  is	  veel	  geld	  nodig	  voor	  
dit	  werk.	  Neem	  je	  familie	  en	  vrienden	  
mee	  doneer	  een	  bedrag	  ten	  bate	  van	  de	  
OOGKLINIEK	  Ambon.	  
Kaarten	  te	  bestellen	  via	  :	  
jolandasinay@gmail.com	  of	  
lds@zeelandnet.nl	  
Zie	  ook	  onze	  website.	  
	  
Mocht	  u	  ideeën	  hebben	  om	  onze	  
werkzaamheden	  te	  ondersteunen	  door	  
zelf	  acties	  te	  initiëren	  of	  evenementen	  te	  
organiseren,	  laat	  het	  ons	  weten.	  Wij	  zijn	  
graag	  bereid	  informatie	  te	  verschaffen	  of	  
presentaties	  te	  verzorgen,	  die	  nodig	  zijn.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
Op	  deze	  wijze	  spannen	  wij	  ons	  in	  voor	  
een	  betere	  wereld,	  waar	  mensen	  aan	  de	  
andere	  kant	  van	  de	  aardbol	  ook	  de	  
mogelijkheid	  hebben	  voor	  zichzelf	  te	  
zorgen	  en	  op	  eigen	  benen	  te	  staan…	  
	  
	  
	  
	  
Want	  in	  elk	  zaadje	  ligt	  de	  belofte	  van	  
duizend	  wouden	  besloten…	  
	  
	  
Bob	  Latuheru.	  
	  


