Sayap Ibu

Wekelijks gaan er vrijwilligers naar Sayap Ibu om daar met
kinderen te spelen en hen te laten voelen dat ze de moeite
waard zijn. Wil je ook helpen? Dat kan. Vanuit Werkgroep ‘72
wordt gezocht naar mensen die af en toe (maar niet eenmalig)
een ochtend met de kinderen willen spelen.
Verder is ook financiële steun voor de financiering van de
therapieruimte nodig. Alle hulp is meer dan welkom. En allemaal
met als doel kinderen die ‘uit het oog’ zijn geraakt te begeleiden
naar een leven met liefdevolle aandacht, geborgenheid en
ontwikkeling!

door Mathilde Oosterhuis
Het is 9.30 uur als we binnenkomen bij Sayap Ibu. De kinderen van drie jaar
vermaken zich nog even voordat ze naar school mogen. Een jongen en een
meisje zitten aan een tafeltje te kleuren. Het jongetje klimt op schoot en wil
graag dat ik zijn handen nateken op een wit papier. Na acht handen heeft
hij er nog steeds geen genoeg van. ‘Lagi, lagi, … ?‘ vraagt hij. Maar dan
moeten ze zich klaar maken om naar school te gaan. We helpen met het
aantrekken van de schooluniformen en dan gaan de kinderen naar school.
Even verderop liggen drie kleine baby’s in hun ledikantjes te slapen. In de
kamer ernaast staan zeven bedjes. Er ligt één jongetje te slapen, en de rest
van de kinderen speelt op de matten op de grond. Bij binnenkomst zie ik
een meisje achter een loopwagen staan. Ze laat een brede glimlach zien.
Een ander jongetje sjouwt voortdurend met speelgoed door de kamer. Het
kleinste jongetje van de groep - vier maanden oud – wordt net wakker en kijkt
met grote ogen rond wat er gebeurt. Er wordt lief gespeeld en de kinderen
kruipen af en toe even bij je op schoot.

In Jakarta worden jaarlijks veel kinderen aan hun lot overgelaten. Ouders overlijden of zijn
niet (langer) in staat om voor hun kinderen te zorgen. Deze kinderen worden opgevangen in
weeshuizen. Een van deze weeshuizen is Yayasan Sayap Ibu, een opvanghuis voor kinderen
die om uiteenlopende redenen niet door hun ouders of naaste familieleden kunnen worden
verzorgd. De naam Sayap Ibu is afgeleid van het Nederlandse ‘onder moeders vleugels’. Het is
mogelijk dat kinderen tijdelijk in het weeshuis verblijven, als ouders en familie wegens plotselinge
tegenslag niet de vereiste zorg kunnen bieden. Na enkele weken gaan die kinderen terug naar
hun eigen ouders. Het grootste deel van de kinderen is echter afgestaan ter adoptie. Sayap
Ibu is geaccrediteerd door de Indonesische overheid om nationale en internationale adopties
te regelen.
Momenteel wonen er drieendertig kinderen. Zij krijgen daar de zorg die zij nodig hebben: eten,
drinken, schone kleren en medicijnen. De verzorgers zijn lief voor de kinderen en halen ze uit
hun bedjes en spelen met ze op de grond of buiten op de binnenplaats. Ze stimuleren de
ontwikkeling op motorisch en spraakkundig vlak door middel van oefeningen en liedjes.
Als er veel kinderen zijn, komen de verzorgers echter handen te kort en precies daarom is
Werkgroep ‘72 bij Sayap Ibu aanwezig. Iedere woensdagmorgen gaat een aantal vrijwilligers
naar een opvanghuis van Sayap Ibu om met de baby’s en peuters te spelen, om hen voor
te lezen, om met hen te zingen, om hen op allerlei manieren uit te dagen zich verder te
ontwikkelen. Om ervoor te zorgen dat de kinderen wat extra aandacht krijgen.
Bijzonder om te noemen is dat er door de vrijwilligers van Werkgroep ’72 iedere maand per kind
één of meerdere foto’s worden gemaakt, die in een fotoboekje bij de administratie worden
bewaard. Als het betreffende kind wordt geadopteerd, krijgen de ouders dat fotoboekje - het
stukje ‘geschiedenis’ dat zij hebben gemist - mee. En vooral ook voor de kinderen zelf is het
belangrijk om later kinderfoto’s te hebben.
Een recente aanvraag van Sayap Ibu bij Werkgroep ’72 gaat over de financiering van
materialen voor een eigen therapieruimte. Een groot aantal kinderen krijgt twee keer per week
fysiotherapie in een ziekenhuis. Dit kost geld en behoorlijk wat reistijd; de kinderen zijn vaak wel
drie uur onderweg. Door een therapieruimte in te richten in het weeshuis worden kosten en
reistijd bespaard en kunnen de kinderen vaker fysiotherapie krijgen. Er wordt daarom gewerkt
aan een plan voor een eigen therapieruimte. Hiervoor moeten voldoende financiële middelen
worden gevonden.

Paraplu 30

www.werkgroep72.org
werkgroep_72@hotmail.com

Paraplu 31

