Wat mij bijblijft is het enthousiasme en inzet van de mensen die voor YASAP werken. Het tempo
mocht wat mij betreft wel eens wat hoger, maar dat zal mijn westerse achtergrond zijn. Bij mijn
afscheid vroeg ik Stef wat ik van hen kon leren. Zijn antwoord: sabar (geduld)

Weer thuis
Ruim drie maanden na mijn thuiskomst schrijf ik deze nieuwsbrief. Ik ben weer geland en pak de
draad weer op van het dagelijkse leven. Er wordt mij vaak gevraagd: ga je er nog eens heen? Wat
mij betreft: graag, de kleine en grote mensen van YASAP hebben een plekje in mijn hart!
Linda Waanders

Oktober 2010 Belangrijk bezoek uit Jakarta aan Yasap
Een bezoek om het sociale programma van de regering te promoten in geïsoleerde adat gemeenschappen (Komunitas Adat Terpencil). Bij dit bezoek is YASAP uitgekozen om een voorbeeld te laten
zien van een Kindertehuis in ontwikkeling.

Dit is een grote eer en erkenning voor YASAP.
Er zijn adviezen gegeven voor de professionalisering van de administratie en gewezen op noodzakelijke statutaire wijzigingen om ten volle te kunnen profiteren van overheidssteun. Verder is er toegezegd door het ministerie van sociale zaken YASAP te noemen op haar landelijke website. Verder
krijgt YASAP met ingang van 2011 een sociale medewerker toegewezen om genoemde verbeteringen te realiseren. Het ministerie betaalt de salariskosten voor deze persoon.

www.yasap.nl
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Vakantie in Indonesië

De start

Begin mei heb ik als bestuurslid samen met 5 vrouwen ook
YASAP Kupang bezocht. Wat fantastisch om nu alles echt
te kunnen zien en te mogen meemaken. Ik was diep onder
de indruk van het kindertehuis, de kleuterschool de tuin
en sawa. Alles zag er goed en verzorgd uit. Wat waren de
staf en kinderen van YASAP Kupang gastvrij en vriendelijk
en wat werkten ze hard. Wat fijn dat wij de mogelijkheid
kregen om van dichtbij YASAP Kupang wat beter te leren
kennen. Heel bijzonder vond ik ook om het nieuwe land in
Benu te zien, erover heen te lopen. Al deze ervaringen zijn
voor mij als bestuurslid heel waardevol.

Mijn eerste maanden op West-Timor werden gekleurd door de ziekte van Frengki. Op mijn 5e dag
kreeg hij zijn eerste epileptische aanval. Na veel doktersbezoeken, vertrokken Deby, Frengki en ik in
november naar Bali voor onderzoek. Frengki lag een paar dagen in het ziekenhuis. De eerste nacht
moest ik midden in de nacht naar de apotheek om een nieuwe infuuszak te halen. Na zijn opname
moest hij op Bali blijven voor medicatie via injecties. Deby ging terug naar Kupang. Frengki en ik
woonden toen in een eenvoudig hotel. Al met al een indrukwekkende tijd voor hem en voor mij!
De prognose voor de toekomst van Frengki is positief, dankzij de steun van YASAP. Door de gesprekken en emoties rond de ziekte van Frengki ontstond een vertrouwensband tussen de YASAPmensen en mij. Hier konden we verder op bouwen.

Terima kasih. Willy Deinum
Vrijwilliger voor YASAP

Werken bij YASAP-Kupang
De eerste periode oriënteerde ik me op het landbouwproject in Benu, liep ik mee met het voorlichtingsprogramma voor gezondheidszorg, observeerde ik op de kleuterschool en praatte ik veel met
de mensen van de staf.

De wens
Van jongs afaan ben ik me ervan bewust dat de plek waar je
ter wereld komt sterk bepalend is
voor de kansen die je krijgt in het
leven. Bij mij groeide de wens om
mijn kennis en vaardigheden in te
zetten op een ander deel van de
aardbol. In 2009 ging die wens in
vervulling. Ik maakte kennis met
YASAP en werd enthousiast over
deze kleine en bevlogen organisatie. Van oktober 2009 tot juni
2010 was ik op Timor. Mijn taak
was: YASAP-Kupang op managementniveau ondersteunen bij de
dagelijkse gang van zaken en de
ontwikkeling. In deze nieuwsbrief
lees je over een paar van mijn
ervaringen.
In Benu maakte ik een plattegrond van het terrein. Dat redde ik niet in een dag, dus bleef ik er een

De voorbereiding
Voor mij was het belangrijk dat ik nuttig werk ging doen.
Dat vraagt voorbereiding. Zo volgde ik Indonesische les,
zocht ik contact met verschillende mensen en verzamelde
ik informatie over de organisatie YASAP door notulen,
plannen en nieuwsbrieven te lezen. Aangevuld met de wekelijkse gesprekken met Brecht Gerbrandy ging de doelstelling, de geschiedenis en het werk van YASAP bij mij
leven.
Mijn visie was en is: de mensen daar moeten het werk
doen, ik kom om hen te ondersteunen met mijn kennis en
vaardigheden.

nachtje slapen. Het huisje op het terrein in Benu is primitief, met de verhalen over slangen, zag ik het
niet zitten om daar te slapen. De dorpsoudste stelde zijn huis voor mij open. Mijn logeerpartij bleek
een hele onderneming. Er moest eten mee, keukengerei en iemand die ging koken.
In de tweede periode werkten Stef, de manager, en ik aan strategische plannen. Tot dan toe dachten
ze vooral op de korte termijn. Nu keken we eerst naar waar ze over 5 jaar wilden staan en gingen
daarna de tussenliggende stappen invullen. Voor Stef was dit nieuw, hij vond het leuk om op deze
manier te werken. Voor mij was het prettig samenwerken, omdat hij zo leergierig was. Er ontstonden
plannen met werkbare doelen die je goed kunt aansturen.
De samenwerking met de juffen op school verliep ook heel prettig. Zij wilden graag leren en stonden
daardoor open voor feedback en informatie. Ik gaf hun trainingen over lesopbouw en een actieve rol
van de kinderen tijdens de les. Tijdens observaties zag ik de eerste successen en hun blijdschap
hierover.

