
Samen staan we sterk en als het goed loopt 
dan reserveren we het overgebleven geld 
voor een MOBIELE KLINIEK. 

En dat is wel een logisch vervolg op de 
voorlichtingscampagne HIV/AIDS. Omdat 
YASAP daarmee mensen bewust maakt van 
het belang van regelmatige 
gezondheidscontrole. Ziekenhuizen of 
gezondheidsposten zijn vaak ver uit de 
buurt en slecht geoutilleerd.  De drempel 
om je te laten controleren op HIV/AIDS is 
aanmerkelijk lager als YASAP in hun dorp 
komt.
Daarom gaan wij een grote actie 
organiseren om deze grote plannen voor het 
armste deel van Indonesië bereikbaar te 
maken.

YASAP heeft zelf de menskracht niet om 
veel tijd in onderzoek te steken voor een 
goed doordacht plan om een mobiele 
kliniek op Timor op te zetten
Maar het  ziet  er naar uit, dat wij daarvoor 
in eerste instantie  de steun van 
eindexamen leerlingen van VWO en 
Gymnasium kunnen krijgen die in het 
project WORLDSCHOOL, onderzoek gaan 
doen naar een door ons voorgelegd 
probleem; zij krijgen voor dit project 
toegang tot het kenniscentrum van de 
Rijksuniversiteit Groningen. De Provincie 
Groningen steunt dit project financieel. 
.
De school die voor YASAP dit gaat uitzoeken 
is nog niet bekend maar blijf het nieuws 
hierover volgen op onze website 
www.yasap.nl 
Daar wordt u volledig op de hoogte 
gehouden over alle ontwikkelingen van 
YASAP bij ons in Nederland en op Timor. 
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Steun YASAP
Ieder die zich aangesproken voelt door hetgeen 
door YASAP wordt gedaan op Timor kan dat 
laten blijken door donateur van YASAP te 
worden.

Een telefoontje naar onze secretaresse (0515-
521873) is voldoende om een 
aanvraagformulier opgestuurd te krijgen.

Zie www.yasap.nl en geef u online op als 
sponsor of donateur en kijk ook hoe eens u 
online Timorese weefproducten kunt bestellen 
op de webwinkel.

www.yasap.nl
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Inleiding 
 
Sinds de vorige nieuwsbrief is er veel goed 
nieuws te melden over YASAP-Kupang. 
In de opvolging van een nieuwe voorzitter 
en manager is in volle tevredenheid 
voorzien. 
Stefanus Riwu is de nieuwe 
man die als manager aange-
trokken is, hij heeft ervaring 
en een sterke gender visie, is 
creatief, nog jong, idealistisch
kortom een heel geschikte 
figuur voor YASAP.  

Wij zijn erg blij met hem omdat hij nog 
voor een relatief laag salaris voor YASAP wil 
werken. Met het vertrouwen dat het 
management nu in zeer goede handen is, 
kon ik Brecht Gerbrandy, in december met 
een gerust hart terug naar Nederland.
Zijn kwaliteiten zijn al meteen gebleken 
toen op de eerste de beste  project 
aanvraag die ik van hem meekreeg 
onmiddellijk positief gereageerd werd en 
het project zelfs al vanaf 1 maart 2008 van 
start is gegaan! 

HIV/AIDS 
voorlichtingscampagne.

Het gaat hier om een programma over SOA 
(seksueel overdraagbare ziekten) en 
HIV/AIDS . Kinderen zijn ook op Timor op 
steeds jongere leeftijd seksueel actief 
zonder dat zij de risico's van onveilig vrijen 
kennen. Er zijn nu 140 geregistreerde met 
HIV besmette mensen en 128 AIDS  gevallen 
op West Timor. Er zijn al 78 mensen aan de 
ziekte overleden. Wij verwachten dat het 
Aidsfonds onze actie gaat steunen.
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Omdat  seksuele voorlichting eigenlijk nergens 
goed gegeven wordt zijn de risico's zeer groot 
dat de meisjes in het kindertehuis van YASAP 
een SOA of zelfs HIV/AIDS op kunnen  lopen. 
En dat zou juist de doelstelling van YASAP, om 
alle kinderen met een afgeronde opleiding een 
gezonde toekomst aan te bieden, kunnen 
belemmeren. 
Daarom voelde YASAP-Kupang zich geroepen om 
aan dit probleem de komende jaren te werken. 
Het is een tweejarig programma waarin de staf 
van YASAP zal worden getraind om zelf 
voorlichter te worden zodat zij na de campagne 
zelf deskundige voorlichters zijn. 
Met deze campagne heeft YASAP behalve voor de kinderen in het eigen kindertehuis 
ook een functie gekregen voor alle jongeren en uit de wijde omgeving van het 
kindertehuis om gezond en veilig om te gaan met seks. 

IMPULSIS  is de ontwikkelingssamenwerkings-
organisatie die ons initiatief steunt. Zij betalen 
de helft van het totaal benodigde geld voor 
deze campagne. 

Het is een verdubbelingsfonds dat wil zeggen dat wij, YASAP-Nederland, de eerste 
helft van het totale bedrag bij elkaar moeten zien te halen. 
Hiervoor hebben wij de hulp van zoveel mogelijk 
mensen nodig.
Ons Idee is een A-7 actie op te zetten, zodat
een ieder die aan, rond en in de buurt van de 
A-7 woont een ludieke plaatselijke acties mag 
verzinnen om zo snel mogelijk aan de 
benodigde € 20.000,- te komen. 
Waarom de naam A-7 actie?

Dit is omdat het Bestuur van YASAP allemaal 
aan de A7 woont.
Jannie Hofstee woont in Sneek en heeft daar 
vele contacten, Joke Visser woont in Drachten 
en heeft daar haar contacten.
Brecht Gerbrandy woont in Groningen en heeft 
daar haar contacten.
Maar ook plaatsen als Bolsward, Joure, 
Heerenveen, Leek, Hoogkerk zullen benaderd worden.
Het is dan niet moeilijk om binnen korte tijd van allerlei bedrijven, scholen en 
kerken, verenigingen het benodigde geld bijeen te krijgen.
Natuurlijk komen we ook op verzoek langs om voorlichting (lezingen) te geven buiten 
deze regio's.
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