AARDBEVINGEN LOMBOK
Werkgroep '72 en DNC hebben
na de aardbevingen in Lombok in
samenwerking met TUGU Lombok geld
ingezameld.

Inmiddels is er een bedrag van
63.400.000 IDR opgehaald,
waarmee een aantal kampen
kan worden voorzien van sanitaire
voorzieningen. Veel dank aan iedereen
die genereus heeft gegeven!

Yayasan Cintai
Kanak-Kanak:

hulp voor kinderen met kanker

door Mathilde Oosterhuis

Op een woensdagochtend lopen we het Dharmais Hospital in
Jakarta binnen. Als we bij de kinderafdeling komen rijden twee
zusters een bed langs met een jongen van een jaar of 15 met
een heel groot kankergezwel in zijn gezicht. Al snel begrijpen
we dat dit geen uitzondering is. We komen in een kamer met
vier bedden. In één van de bedden zit een klein jongetje van
een jaar of drie een cracker te eten. Hij heeft een tumor bij zijn
neus ter grootte van een flinke sinaasappel. Schuin tegenover
hem ligt een meisje. Ze heeft een litteken bij haar oog. De
dokter vertelt ons dat dit meisje enkele maanden geleden
een enorm gezwel bij haar oog had. Ze is vanuit Kalimantan
naar Jakarta gebracht voor behandeling. Als gevolg van
chemotherapie en een operatie is het gezwel grotendeels
verdwenen. Het meisje moet nog een jaar lang elke week
een chemokuur ondergaan. Zij kan deze behandeling alleen
ondergaan dankzij de financiële bijdrage van Werkgroep
’72. Het is geen gemakkelijk traject. Haar moeder en zusje
zijn in Kalimantan; het meisje kan tussen de chemokuren door
verblijven bij haar vader, die in Jakarta werkt.
De arts vertelt dat ongeveer 30% van hun kankerpatiënten
geneest. Kinderen komen vaak in een laat stadium het
Dharmais Hospital binnen, omdat lokale ziekenhuizen op meer
afgelegen Indonesische eilanden niet altijd over de juiste
expertise beschikken om kanker vroegtijdig te signaleren en
mensen ook vaak geen geld hebben om naar een dokter te
gaan. De Indonesische overheid geeft geen prioriteit aan het
vroegtijdig signaleren van kanker, maar aan het bestrijden
van infectieziekten. Het vroegtijdig signaleren van kanker is
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echter van groot belang, omdat de kansen op
genezing dan substantieel hoger zijn.
Werkgroep ’72 geeft financiële steun aan
Yayasan Mari Cintai Kanak-Kanak (YMCKK),
voorheen bekend als Mary’s Cancer Kiddies, dat
zich inzet voor kinderen met kanker. Jaarlijks is er
een budget beschikbaar om kinderen met kanker
financieel te ondersteunen bij hun behandeling,
bijvoorbeeld voor chemotherapie; een vaak
langdurige en kostbaar traject. Hoewel sinds
2014 steeds meer mensen verzekerd zijn bij de
nationale ziektekostenverzekering BPJS, worden
lang niet alle kosten gedekt. YMCKK helpt vooral
kinderen die in klasse 3 van de BPJS vallen, of
geen verzekering hebben. Als er geen verzekering
is, geldt er na registratie bij BPJS een wachttijd
van twee weken. Dit is voor kinderen met kanker
vaak te lang; hoe eerder de behandeling wordt
gestart hoe groter de kans op genezing. Deze
periode wordt overbrugd met geld van YMCKK.
De dokters in het ziekenhuis zijn de ogen en oren
van YMCKK en geven aan welke kinderen extra
financiële ondersteuning nodig hebben.
Werkgroep’72 heeft recent ook een grote donatie
gedaan voor het inrichten van een Intensive Care
Unit voor kinderen met kanker in het Dharmais
Hospital. Op dit moment liggen kinderen en
volwassen samen op een algemene Intensive
Care afdeling. Dit is voor zowel volwassenen
als kinderen vaak niet ideaal. Als kinderen een
ingrijpende operatie hebben ondergaan en
vervolgens geplaatst worden op een kamer met
een volwassene in kritieke toestand, kan dit zeer
traumatisch voor hen zijn. Anderzijds kan het
voor volwassenen belastend zijn om een kamer
te delen met kinderen die veel moeten huilen
van de pijn. Mede dankzij Werkgroep’72 kan de
nieuwe Intensive Care Unit voor kinderen naar
verwachting in december 2018 worden geopend.
Het draait bij de ondersteuning van kinderen
met kanker niet alleen om het doneren van
geld. Wekelijks gaat een aantal vrijwilligers van
Werkgroep ’72 knutselen met de kinderen in het
Dharmais Hospital. Dit levert veel blijde gezichten
op. De persoonlijke aandacht en het knutselen
zorgen ervoor dat de kinderen even vergeten
hoe ziek ze zijn.

Wil je ook helpen bij het knutselen in het Dharmais Hospital,
neem dan contact op met Werkgroep’72.

Werkgroep’72 zoekt een nieuwe penningmeester. Kijk voor
meer informatie op de website.

Voor meer informatie zie:
www.werkgroep72.org
of neem contact op via:
info@werkgroep72.org
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