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SSVA in 2016

Het jaar 2016 is nu achter ons, een jaar waarin de stedenband Vlissingen-Ambon 20 jaar bestaat en
de Stichting Samenwerking Vlissingen-Ambon 15 jaar. Een jaar ook dat de geschiedenisboeken ingaat
als het jaar waarin Donald Trump de presidentsverkiezingen heeft gewonnen en het jaar waarin het
populisme in diverse landen hoogtij viert.
Voor SSVA is ook 2016 een jaar geweest met activiteiten die de stichting positief heeft geprofileerd in
de media. De communicatie met onze doelgroepen vinden wij als stichting van wezenlijk belang om
onze projecten in Ambon te realiseren. Met het jaarverslag 2016 en de financiële verantwoording
van onze activiteiten willen wij als organisatie alle betrokkenen en sympathisanten verslag doen van
ons werk en spreken hierbij de hoop uit dat het draagvlak voor activiteiten in Ambon verbreed zal
worden ten gunste van de mensen “daar” .
Nico Lopulissa, 27 december 2016.

Burgemeester van Ambon op bezoek bij het team Plastische chirurgie in de operatiekamer in januari 2016.

Van de voorzitter
Als stichting hebben wij het afgelopen jaar hard moeten werken aan onze projecten in Ambon, maar
ook in onze eigen regio hier hebben we niet stilgezeten. Het was ook een gedenkwaardig jaar, omdat
de stedenband Vlissingen-Ambon 20 jaar bestaat en onze stichting Samenwerking Vlissingen-Ambon
haar 15e verjaardag viert.
In het najaar van 1996 zetten de toenmalige burgemeesters Jaap van der Doef van Vlissingen en
Johanis Sudjuono van de stad Ambon hun handtekeningen onder een samenwerkingscontract
(Memorandum of Understanding) tussen de beide steden. Twintig jaar later bloeit de stedenband
nog steeds met projecten die een wezenlijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de stad
Ambon met een groeiend draagvlak in Vlissingen en omgeving. Het mag duidelijk zijn dat de
activiteiten in het teken staan van ontwikkelingssamenwerking.
Op basis van de vraag en behoefte uit Ambon formuleren wij gezamenlijk haalbare doelen en stellen
gezamenlijk een realistisch projectplan op. Voor de uitvoering van deze plannen is veel geld nodig.
Hiervoor organiseert SSVA evenementen en activiteiten in de regio, die voor draagvlak zorgen en
tevens geld genereren.
Als hoogtepunt van ons jubileumjaar hebben wij een Benefiet Korenconcert georganiseerd in de Sint
Jacobskerk te Vlissingen, waar vier verschillende koren optraden. De avond werd geopend door de
burgemeester van Vlissingen, de heer Bas van den Tillaar in aanwezigheid van de Ambassadeur van
Indonesië.
In het afgelopen jaar hebben we twee medische teams naar Ambon gestuurd. Het team Plastische
chirurgie in januari en in het najaar het team Urologie. Beide teams hebben wederom fantastisch
werk verricht en heel veel patiënten en hun familie blij gemaakt. De capaciteitsopbouw en
capaciteitsversterking gaan een hoofdrol spelen in al onze activiteiten richting Ambon. De mensen
‘daar’ moeten klaargestoomd worden voor de toekomst. Vandaar dat educatie in elk projectplan
wordt opgenomen. Voor de medische projecten betekent dit in concreto dat de chirurgen colleges
geven aan medische studenten en dat studenten ook meekijken en meehelpen bij de operaties en
dat SSVA ook mensen in de gelegenheid stellen om een opleiding in Indonesië te volgen. Vorig jaar
hebben we een begin gemaakt met twee nieuwe projecten, die verder worden uitgewerkt de
komende jaren. Het gaat om het project Childcare dat vroegtijdig ontwikkelingsachterstanden
signaleert bij hele jonge kinderen en het project Hygiëne dat zich focust op de hygiëne problematiek
bij de puskesmassen (gezondheidscentra) in de dorpen. Een positieve ontwikkeling is dat de
oogkliniek Ambon-Vlissingen in de stad Ambon steeds beter gaat functioneren en steeds meer
mensen in Maluku de weg naar de kliniek weten te vinden.
Vanwege het vele werk van de stichting hopen we in het komende jaar onze medewerkersgroep te
kunnen uitbreiden.
Tot slot dankt het bestuur van SSVA alle medewerkers, allen op vrijwillige basis, die hun tijd en
energie besteden aan deze werkzaamheden met het doel anderen bij te staan in hun ontwikkeling
tot zelfstandig functionerende burgers. En natuurlijk onze sponsoren voor hun onmisbare
ondersteuning.
Bob Latuheru.

De organisatie
Bestuurssamenstelling
Sinds 2015 bestaat het bestuur uit de volgende leden
Voorzitter

Bob Latuheru

Secretaris

Njonkie Pattinama (1e)
Nico Lopulissa (2e)

Penningmeester

August Latuheru

Leden

Rob Boddaert, Dirk-Jan Andriessen, Judith de Fretes, Jolanda Sinay

Naast de vaste werkgroepen (Fondswerving, PR, Studiedag), werkt SSVA met ad hoc werkgroepen die
gevormd worden voor ‘losse’ activiteiten. Het bestuur kan bij activiteiten een beroep doen op een
groot aantal vaste (en losse) vrijwilligers die al of niet verbonden zijn aan een werkgroep : Alex
Soplantila, Petra Andriessen, Ben de Lima, Mary de Lima, Julia de Queljoe, Frits Wille,Lily Usmany,
Connie Alfons, Hanneke de Lange, Tim en Marita Notenboom, Riet Lekawael, Rik Steenaard, Cees
Roth e.a.
Het dagelijks bestuur is dit jaar vaak bij elkaar geweest en het algemeen bestuur heeft drie keer
vergaderd in de Ambon zaal van het stadhuis van Vlissingen. De vergaderingen werden door de
voorzitter belegd. Ook in 2016 werd in januari de traditionele studiedag van SSVA gehouden in het
gebouw van Stichting Mae Uku in Oost-Souburg. De studiedag is bedoeld om het voorbije jaar te
evalueren en om de nieuwe plannen te bespreken met het bestuur, het comité van aanbeveling en
de vrijwilligers en functionarissen van de gemeente Vlissingen.
Voor de projecten in Ambon is het gemeentebestuur van Ambon de counterpart van SSVA. Met het
gemeentebestuur heeft onze voorzitter Bob Latuheru dit jaar gesprekken gevoerd in Ambon om de
zaken rondom de projecten te bespreken, te evalueren of om dingen bij te stellen. Het waren niet
altijd de gemakkelijkste gesprekken, mede door de regelmatig veranderende regelgeving in
Indonesië op het gebied van de gezondheidszorg. Een middel om SSVA richting de autoriteiten te
vertegenwoordigen in Ambon is de oprichting van een counterpart in Ambon die veel werk van de
organisatie hier kan overnemen. Echter de beoogde mensen voldoen niet aan de juiste criteria, maar
in de laatste vergadering van 2016 is afgesproken dat in 2017 de plaatsvervangende stichting van
SSVA in Ambon operationeel moet zijn met gekwalificeerde krachten.

Comité van aanbeveling
De heer J.C. van der Doef, oud-burgemeester van Vlissingen.
De heer drs. W.J.A. Dijkstra, oud-burgemeester van Sittard-Geleen en oud-waarnemend
burgemeester van Vlissingen.
Mevrouw L.C. Poppe-de Looff, Burgemeester van Zundert en voormalig wethouder in Vlissingen.
Prof.J.K. Izeboud, emeritus hoogleraar bedrijfseconomie, voormalig bestuurder/toezichthouder bij
ondermeer Triodos, Stichting Doen, Hivos, Oxfam Novib, Care en SNV.
Drs. B.J. de Dreu, Gedeputeerde Provincie Zeeland, voormalig directeur RPCZ.

Medische projecten in 2016
In het afgelopen jaar heeft SSVA twee medische teams naar Ambon gestuurd. Het team Plastische
Chirurgie ging in januari en het team Urologie in oktober.
Team Plastische chirurgie
Op 8 januari vertrokken de coördinatoren Njonkie Pattinama en
Tim Notenboom richting Ambon om de faciliteiten te
stroomlijnen voor het operatieteam dat in totaal bestond uit 13
personen, inclusief de coördinatoren. Na maandenlange
voorbereidingen in Nederland gingen de twee heren alles
checken, gesprekken gevoerd met de betrokken instanties en
persconferenties gegeven over het doel van het project : het
opereren van voornamelijk patiënten met hazenlip, open
gehemelte, en patiënten met brandwonden met contracturen en
bewegingsbeperking. Een week later konden de operaties
beginnen, met medewerking van onder meer een aantal
verplegers dat een aantal jaren geleden een bijscholing van ruim een jaar in Zeeland had gedaan
onder auspiciën van SSVA. De plaats van handeling was het dr. Haulussy ziekenhuis in Ambon.
Uiteindelijk zijn er in totaal 66 patiënten geopereerd, waarbij 91 procedures zijn uitgevoerd. Deze
procedures waren: 15 lipspleten, 11 neuscorrecties, 10 palatumsluitingen, 18 brandwonden
patiënten, 16 huidtransplantaties, 21 diverse ingrepen, waarvan sommige onder lokaal anaesthesie.
In zijn nabeschouwing schrijft een van de coördinatoren, Tim Notenboom, in zijn verslag:
“Terugkijkend op het gehele project mag toch gesteld worden dat we weer een geweldig team
hadden. Gelukkig zijn ook alle operaties zonder problemen verlopen. Veel patiënten zijn weer gratis
en goed geholpen; een groot aantal van hen heeft het uitzicht gekregen op een “nieuw leven”. Men
telt weer mee in de maatschappij. Zonder onze projecten zouden deze mensen geen kans op een
normaal leven hebben gekregen. Blijkbaar bestaat er nog steeds een grote behoefte aan onze
projecten. Patiënten zijn er in overvloed in de Molukken; je moet ze alleen weten te bereiken op een
goede manier. De plaatselijke mogelijkheden zijn zodanig, dat onze projecten deze behoefte nog wel
een aantal jaren kunnen en moeten dekken. Wederom sta ik steeds versteld van de enorme
dapperheid van de patiënten om een operatie te ondergaan; zeker ook van veel kleine kinderen.!
Ontroerend was ook steeds de dankbaarheid van de patiënten en hun familie, en de getoonde
emoties bij het afscheid. Geweldig toch! Met gepaste trots, en een voldaan gevoel kunnen we toch
zeggen dat we als team weer een druppel op een gloeiende plaat hebben laten vallen. Maar door
deze druppel op die gloeiende plaat hebben we samen toch weer 66 mensen een geweldige
verbetering van kwaliteit van leven gegeven, die ze anders niet gekregen zouden hebben. En daar
doen we het toch voor! Mogen we de komende jaren nog veel druppels laten vallen. Dit alles
rechtvaardigt een jaarlijks vervolg van de projecten toch.!”, aldus Tim Notenboom.

Het gehele team bestond uit de volgende leden:
Njonkie Pattinama,

coördinator / secretaris SSVA.

Tim Notenboom,

medisch coördinator/verpleegkundie / gipsverbandmeester.

Katia van den Dwey,

plastisch chirurg.

Michiel Vaandrager,

plastisch chirurg.

Steve Coppens,

anaesthesioloog.

Maxime Lefeber

ok-assistent chirurgie/physician assistent

Gerdien Janse-Bimmel,

ok-assistant chirurgie.

Willemijn de Visser,

ok-assistent chirurgie.

Sandra IJsebaart,

ok-assistent anaesthesie.

Hein Brouwer,

ok-assistent anaesthesie.

Op eigen kosten gingen mee:
Ellen van Hemeldonck,

anaesthesioloog in opleiding.

Eva Posthumus,

ok-assistent chirurgie in opleiding.

Mariette Kawarnidi,

algemene hulp/administratie/vertaling.

Een aantal SSVA medici met het ziekenhuis personeel.

Urologie team : 87 operaties, 102 ingrepen
In oktober 2016 zond SSVA een urologie team uit naar Ambon. Vanwege renovatie werkzaamheden
kon er niet in het RSU ziekenhuis geopereerd worden. Het team moest uitwijken naar het Otto Kuyk
Ziekenhuis, een kwartier rijden vanuit de stad Ambon. Na wat aanpassingen in de operatiezaal en de
verhuizing van de operatiematerialen naar het nieuwe onderkomen kon men aan de slag. De
screening van patiënten verliep vlot. Blijkbaar was de pr omtrent deze medische missie heel goed
geweest, er moest gestopt worden met het screenen omdat een groot aantal toch niet geholpen zou
kunnen worden. Met onder meer de assistentie van vier in Zeeland opgeleide verpleegkundigen
waren de operaties een groot succes. Het team heeft 87 operaties uitgevoerd en 102 ingrepen.

Patiënten wachten op een gesprek met de chirurgen.

Dr. Olav van Aubel geeft college aan Unpatti-studenten.

Het urologie-team van oktober 2016
Agus Latuheru

coördinator

Frits Wille

technicus

Olav van Aubel

uroloog

Robert-Jan Hillenius

uroloog

Bram Goor

anaethesioloog

Marida Boone

ass. anaethesioloog

Henriëtte Hartenhof

OK assistent

Hennie Sahertian

OK assistent

Jolanda den Hollander

verpleegkundige

Judith de Fretes /Julia de Queljoe

ondersteuning, tolk

Verbeterpunten
Beide medische projecten hebben heel veel patiënten en hun familie op de Molukse eilanden heel
blij gemaakt en de medische teams hebben uitstekend werk verricht. Natuurlijk ging niet alles
vlekkeloos en zijn er zaken die bij een volgende missie verbeterd kunnen worden. Hieronder een
aantal van die punten.
-

De organisatie rondom de overdracht van kennis via een gastcollege, symposium of het
meekijken van studenten tijdens de operatie moet beter georganiseerd worden
De inhoud van de werkzaamheden van de contactpersonen in Ambon behoeft een
herformulering
De bekendmaking (pr) van de komst van de medische missie kan beter
De betrokkenheid vergroten van de directie, specialisten en verpleegkundigen van het
ziekenhuis

Oogkliniek “A-V” (Ambon-Vlissingen)
Hoewel SSVA besloten heeft om voorlopig geen oogchirurgen te sturen is men vanuit de stichting
volop bezig met de capaciteitsopbouw van de kliniek in Ambon. Twee medewerkers van SSVA
hebben vorig jaar een spleetlamp afgegeven bij de oogkliniek. De lamp was een schenking van dr.
Tan uit Bilthoven. Gedurende de urologie missie heeft de coördinator A. Latuheru de kliniek twee
keer bezocht en hij hoorde dat er dagelijks ca. 50 patiënten de kliniek bezoeken. En hij heeft een
staaroperatie bijgewoond. Bij het bezoek is besproken dat een groep van ca. 10 medewerkers van de
kliniek in 2017 naar Vlissingen komt voor een stage, waarbij onder meer een aantal oogklinieken in
Nederland wordt bezocht. Er wordt gezocht naar een geschikte periode voor deze stage. Oogchirurg
Wilda Batubara van SLAH (Stichting Leert Anderen Helpen) is voor SSVA naar de kliniek in Ambon
geweest om de organisatie (lees : het management) op een hoger niveau te brengen. SLAH is een
organisatie van oogchirurgen die operaties uitvoert in Indonesië. In 2016 is besproken dat er op
kosten van SSVA een opticien wordt opgeleid, die na de opleiding 5 jaar in Ambon moet blijven. En er
komt een tweede oogarts bij de oogkliniek. Verder is de hele administratie van de oogkliniek
gedigitaliseerd. Namelijk de medische en financiële administratie zijn op elkaar afgestemd. Twee
medewerkers zijn opgeleid om met dit systeem te werken. Alle kosten voor opleiding, training en
bijscholing worden financieel ondersteund door mevrouw Hooykaas La Lau Fonds.

Childcare / Hygiëne
Twee projecten die nauw samenhangen met de ‘zorg’ zijn het project Childcare en het project
Hygiëne. Het project Childcare beoogt het vroegtijdig signaleren van ontwikkelingsachterstanden bij

heel jonge kinderen. Gemeente Ambon heeft het verzoek bij SSVA neergelegd en binnen de stichting
heeft een aantal mensen in 2016 de grote lijnen uitgezet in samenspraak met de mensen in Ambon.
De planning is nu dat er in 2017 in Ambon gestart wordt met het project middels het organiseren van
een symposium over deze problematiek. Alle betrokken instanties en individuen zullen hierbij
betrokken worden. De expertise in de vorm van gastsprekers voor het symposium zal indien nodig
van buiten de Molukken ingezet worden. In de laatste week van januari 2017 vertrekken twee
medewerkers van SSVA naar Ambon om de implementatie van het project met het gemeentebestuur
en andere betrokkenen te bespreken.
In 2016 is er een verbeterplan opgesteld voor de hygiëne in puskesmassen (gezondheidscentra) om
later eventueel door te stromen naar ziekenhuizen. Het schoonmaakbedrijf Stoffels-Blijenberg uit
Vlissingen heeft dit na onderzoek in Ambon opgesteld. De implementatie van het project gebeurt het
komende jaar.

Container met medisch materiaal
Twee medewerkers van SSVA – Ben de Lima en Frits Wille - zijn in maart 2016 naar Ambon geweest
om de container met medisch materiaal en apparaten te lossen. De container is twee jaar onderweg
geweest, de meeste tijd lag de container, vanwege onduidelijke afspraken, in de haven van Jakarta.
De inhoud van de container heeft te lijden gehad onder de tijdsduur en de weersomstandigheden, er
zaten gaten in de container met alle gevolgen van dien voor de inhoud. Veel elektrische spullen
waren door de nattigheid kapot en niet meer te repareren. De nog bruikbare materialen werden
door de twee medewerkers uit Vlissingen en Wilda Batubara (SLAH) geïnstalleerd. De herstelde
container wordt nu gebruikt als opslagplaats. Vanuit SSVA is men nu voorzichtig geworden met het
sturen van containers, tenzij er spijkerharde afspraken worden gemaakt.

Capaciteitsopbouw
Binnen het werk van SSVA speelt de capaciteitsopbouw een zeer belangrijke rol. In de beginjaren van
SSVA legde de stichting zich vooral toe op het sturen van mensen uit Nederland met kennis die in
Ambon het werk deden. Steeds meer zijn we ervan overtuigd dat de stichting kan bijdragen aan het
opbouwen van onderwijskennis en expertise (en dus verbetercapaciteit) in Ambon en omgeving .Het
samen ontwikkelen van plannen en processen om organisaties beter te laten functioneren staan
hoog in het vaandel van SSVA. Het afgelopen jaar is dit item meer dan ooit een aandachtspunt
geweest. Een aantal voorbeelden van activiteiten in dit kader.









Het bouwen van een oogkliniek in de omgeving van de stad Ambon en in het kielzog daarvan
het opleiden van gekwalificeerd personeel in alle geledingen. Van veiligheidsmensen tot het
sturen van oogdeskundigen naar Java om zich specifieker te scholen. Stichting Leert Anderen
Helpen (SLAH), gespecialiseerd in oogheelkunde speelt hierin een grote rol.
Op kosten van SSVA wordt er binnenkort een opticien opgeleid die na de studie zich voor 5
jaar zal verbinden aan oogkliniek “A- V” (Ambon-Vlissingen).
Medio 2017 komt een groep van 10 mensen, allen verbonden aan oogkliniek A-V naar
Nederland voor een stage van 2 weken, waarbij een aantal oogklinieken in Nederland wordt
bezocht.
Samen met schoonmaakbedrijf Stoffels-Blijenberg uit Vlissingen is een verbeterplan
opgesteld met betrekking tot de hygiëne in zorginstellingen (lees ‘puskesmas’) wat in 2017
tot concrete activiteiten moet leiden in Ambon. De betrokken mensen in Ambon moeten de
‘hygiëne’ op een hoger niveau tillen is de feitelijke doelstelling.
Bij de medische missies van SSVA op het terrein van oogheelkunde, urologie en plastische
chirurgie gaat de overdracht van kennis een steeds grotere rol spelen. De medische faculteit
van de Pattimura Universiteit (Unpatti) zal hierbij een rol van betekenis spelen, te denken
valt aan workshops, symposia, gastcolleges, etc. Bij de laatste medische missie in 2016 is
men hiermee begonnen; de urologen Van Aubel en Hillenius hebben toen aan de Pattimura
Universiteit gastcolleges over urologie gegeven. De organisatie van de overdracht van kennis
moet een wezenlijk onderdeel worden van de missie en de organisatie hiervan moet in de
totale planning met de gemeente en de universiteit worden opgenomen.

Fondswerving
Een onmisbaar onderdeel van het activiteitenpakket van SSVA is de zorg voor de financiering van de
beoogde projecten. Hiertoe is de werkgroep Fondswerving opgericht. Deze werkgroep heeft tot taak
om activiteiten op te zetten, bedrijven en charitatieve instellingen te benaderen of particulieren te
stimuleren om de projecten van de stichting financieel te ondersteunen. Een vaak moeilijke
onderneming tegen de achtergrond van bezuinigingen en of afschaffing van subsidies en tegen de
sfeer van negativisme betreffende de problematiek van en rondom ontwikkelingssamenwerking.
De inzet van de werkgroep is buitengewoon. Reeds in de eerste week van het nieuwe jaar is de groep
bij elkaar gekomen om het voorbije jaar te evalueren en om een planning te maken voor 2017.
Fondswervingsactiviteiten in 2016
-

-

Makan voor Maluku, een diner waarvan een deel van de opbrengst bestemd was voor de
oogkliniek “A-V” (Ambon-Vlissingen) in Ambon.
Spruitjes met sambal, een boekverkoop waarbij een percentage beschikbaar werd gesteld
voor SSVA
Poppenactie, waarbij zelfgemaakte poppen door mevr. Rina Lekatompessy een gedeelte van
de opbrengst bestemde voor SSVA
Presentaties voor een aantal Rotary afdelingen in Zeeland
Opbrengst loterij kerstmarkt van Ter Reede was voor SSVA
Giften van particulieren, waaronder die van een aantal studenten
en die van een bestuurslid van SSVA die bij haar receptie de inhoud
van de enveloppen schonk aan SSVA.
Giften van charitatieve instellingen
Giften van een ‘familie-stichting’
De geplande oldtimers tocht is vanwege de geringe belangstelling
niet doorgegaan.
Verder werden er gesprekken gevoerd met allerlei organisaties die
verder voorlopig geen concreet vervolg kregen.

SSVA korenconcert
Zaterdag 5 november 2016 organiseerde SSVA een korenconcert in
de Sint Jakobskerk te Vlissingen. De groots opgezette activiteit
vond plaats in het kader van de 20 jarige stedenband AmbonVlissingen en de 15 jarige Stichting Samenwerking VlissingenAmbon. Binnen de SSVA werd een groep geformeerd om de
organisatie op poten te zetten. De pr rondom het concert draaide
op volle toeren. Langs de belangrijkste wegen in Vlissingen,
Souburg en Middelburg werden borden met posters geplaatst, er
verschenen persberichten in de lokale kranten, de regionale radio
en televisie besteedden er aandacht aan en er werd zelfs een

promo-filmpje gemaakt met interviews en beelden van de operaties. In de bijna volle kerk
traden op het Byzantijnskoor “Sretenje”met Russische kerk- en volksmuziek, de koren
Tequiero en Lezzom met een klassiek en populair repertoire en een Moluks mannenkoor met
een Moluks repertoire. Ook de plaatselijke Molukse dansgroep Bunga Tjenkeh en de
Tifagroep uit Oost-Souburg gaven acte de presence. De bekende gitarist Rudy de Queljoe
met een voor deze avond geformeerde band – met de Vlissingse gitarist Leo van de Ketterij,
Nanda Telussa, Francien de Queljoe en Lisa van de Ketterij - trad op en met alle koren
werden aan het eind het Massada lied ‘Sayang e’ gezongen, overigens gecomponeerd door
Rudy de Queljoe. Het concert werd bijgewoond door de burgemeester van Vlissingen en de
ambassadeur van Indonesië en wethouder Albert Vader. Van het concert heeft Jan Parent
Media mooie filmpjes gemaakt en Els Swart Fotografie heeft de hele avond mooie foto’s
gemaakt. De vrijwilligers van zowel stichting Mae Uku als van de Sint Jakobskerk verdienen
een grote pluim voor hun geweldige inzet die avond.

Fondswervingsactiviteiten in 2017
Brainstormend kwam de werkgroep met een aantal mogelijke activiteiten voor het komende jaar :
een sponsorloop, het oprichten van een club van 100, een oldtimers tocht, aanhaken op het Aziëjaar
in Goes, een actie op de Scalda, het opzetten van een financiële campagne op Facebook. Deze lijst zal
in de loop van het jaar uitgebreid of bijgesteld worden.

SSVA en de PR
Voor een goede profilering richting de doelgroepen hier en in Ambon is een goede PR van zeer groot
belang. In 2106 heeft de stichting vele vormen van pr gebruikt om de activiteiten aan de man te
brengen:
-

Nieuwsbrief Jembatan
Jaarverslag 2015
Flyers in Ambon om patiënten te werven
Spandoeken aan de kant van de hoofdstraten in Ambon voor patiëntenwerving
Marinjo, Moluks magazine
Facebook
Aparte Facebookpagina’s : Plastische chirurgie, rally met oldtimers
Website Vlissingen-Ambon
Twitter
Video – opnamen bij een aantal activiteiten
Persberichten in de PZC en de huis-aan-huisbladen
Grote reclameborden aan de kant van wegen in Vlissingen en Middelburg voor het
korenconcert
Interviews voor radio : medische projecten, Serious Request
Omroep Zeeland tv : medische projecten
Info-stands bij grote evenementen, w.o. Bevrijdingsfestival in Vlissingen

Om het geheel te stroomlijnen en de sociale media (Facebook, Twitter, ) en de website in volle glorie
te etaleren richting de doelgroepen is in de laatste vergadering van 2016 besloten om een werkgroep
PR in het leven te roepen. De werkgroep zal in een van de eerste vergaderingen een presentatie
geven met als titel : SSVA en de PR.

Voozitter Bob Latuheru bij Serious Request in Koudekerke, december 2016.

Samenwerkende organisaties
In 2016 heeft Stichting Samenwerking Vlissingen-Ambon met de volgende organisaties
samengewerkt :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Gemeente Vlissingen
Stichting Mae Uku
Gemeente Ambon
RSU dr. Haulussy Ziekenhuis in Ambon
Otto Kuyk Ziekenhuis in Ambon
Universiteit Pattimura in Ambon
SLAH (Stichting Leer Anderen Helpen)
Indonesische Ambassade in Den Haag
Nederlandse Ambassade in Jakarta
Indonesië Diaspora Nederland

Sponsoren in 2016
Zonder financiële ondersteuning kan SSVA de projecten in Ambon niet uitvoeren. In het jaar 2016
kon de stichting dan ook rekenen op de volgende sponsoren :
-

Gemeente Vlissingen ,Stichting Mae Uku, ’t Hof Welgelegen, Wijnkoperij Juste,HooykaasLalau Fonds, Rotary-afdelingen in Zeeland, Garuda Airlines, Damen Schelde Naval
Shipbuilding, Familie R.J. Hillenius, Familie B.Goor / De Fretes, Mevr. J. Makatita, Johnny
Meyboom, Kiwanisclub Zierikzee, PKN kerk Oostkapelle, Stichting Veerse Vletterrace, Makan
voor Maluku, Familie Van Trigt, Stichting Kota Weert, Stichting WVO Zorg Ter Reede, Sea Sun
Holiday, een groep donateurs die of eenmalig of structureel SSVA ondersteunt.

Langs deze weg dankt SSVA de sponsoren voor hun samenwerking en / of financiële ondersteuning.
SSVA hoopt op een voortzetting hiervan in het komende jaar.

Jolanda Sinay interviewt op het Bevrijdingsfestival in Vlissingen wethouder Albert Vader over
zijn werkbezoek aan zusterstad Ambon.

Activiteiten in 2017
1. Uitzending team Plastische chirurgie-team in maart en een urologieteam in oktober.
2. Start van het project Childcare met een symposium in Ambon.
3. Implementatie van het ‘hygiëneplan’ van het schoonmaakbedrijf Stoffels-Blijenberg in een
puskesmas (gezondheidscentrum) in Ambon.
4. De bemensing van een stichting / counterpart in Ambon.
5. Werkgroep Fondswerving organiseert activiteiten om financiën te genereren.
6. Oprichting van de werkgroep PR binnen SSVA.
7. Info-stands bij (grote) evenementen.
8. Teambuilding activiteit SSVA.
9. Opleiding van een Molukse opticien die na de studie zich voor 5 jaar zal verbinden aan de
oogkliniek A-V in Ambon.
10. Medio 2017 komt een groep van 10 mensen, allen verbonden aan de oogkliniek in Ambon
naar Vlissingen voor een stage van 2 weken, waarbij een aantal oogklinieken in Nederland
wordt bezocht.
11. Subsidieaanvraag bij stichting Imelda Nolet ten behoeve van het Childcare project
12. Samenwerking met SLAH wordt gecontinueerd betreffende de capaciteitsopbouw van de
oogkliniek Ambon-Vlissingen.
13. Subsidieaanvraag bij Stichting Trekpaardje voor het team plastische chirurgie.

Gedeelte van een flyer die in maart 2017 in Ambon wordt verspreid.

OPERASI GRATIS
Bibir Sumbing, Langit Terbuka, atau Kontraktur
yang berakibat dari Luka Bakar.
di RSU dr. Haulussy Ambon-Kudamati.
(6 - 18 Maret 2017)

