
 

Beste Stichting IAAW,  

Hierbij delen wij het volgende mede. Gelieve rekening te houden met het feit, dat de nationale 

hulpverlening vanuit de centrale overheid is overgedragen aan lokale instanties. Tot nu toe zijn de 

overheidsregio's via het ministerie van PUPR (openbare werken en sociale woningbouw) bezig met 

compensatie voor schade aan huizen van bewoners ingedeeld in 3 criteria, namelijk licht beschadigd, 

matig beschadigd, ernstig beschadigd. Dit proces duurt 6 maanden tot 1 jaar.  

Dit zijn de antwoorden op de vragen, die per e-mail aan Tim Waai zijn gesteld: 

1. Het klopt, dat de basisbehoeften om te overleven voldoende zijn. Vooralsnog duurt het verblijf in 

de bergen nog tot april 2020. Aan welke basisbehoeften kan door IAAW worden voorzien? 

Antwoord: Rijst 

 

2. Gezien de verwachte verblijfsduur in de bergen, wat is de staat van het verblijf/tenten? Is er 

behoefte aan nieuw, kwalitatief beter materiaal en zo ja, hoe kan hieraan worden bijgedragen?  

Antwoord: Momenteel zijn veel dekzeilen en/of tenten beschadigd. IAAW kan een bijdrage 

leveren door de gemeenschap te helpen de beschadigde dekzeilen te vervangen door 

dakbedekking van palmbladeren. 

 

3. Moet IAAW nog bijdragen aan toilet- of douchefaciliteiten? Zijn er nog voorzorgsmaatregelen te 

nemen in verband met ziekten/epidemie? 

Antwoord: Er zijn genoeg sanitaire voorzieningen bij bepaalde evacuatielocaties.  

Voor ziekten/epidemieën zijn er mensen die momenteel last hebben van huidirritaties zoals jeuk,  

schilfering van het gelaat en is de periode begonnen van een vliegenplaag. 

 

4. Wat schoon water betreft, moet IAAW hieraan een bijdrage leveren of voorziet de overheid hierin 

voldoende? 

Antwoord: Volgens informatie van de overheid is de noodresponstijd verstreken, waardoor enkele 

watertanks door het ministerie van PUPR zijn teruggehaald. Mensen die schoon water nodig 

hebben moeten hierdoor 3 dagen wachten tot een watertankwagen eens per week komt. IAAW 

kan bijdragen aan het oplossen van dit probleem met schoon water. 

 

5. Is er voldoende medische hulp en medicijnen? Wat kan IAAW hierin betekenen? 

Antwoord: Tot nu toe was medische hulp alleen tegen betaling. Hopelijk kan IAAW bijdragen aan 

voldoende medicijnen.  

 

6. Zijn passende maatregelen genomen voor de meest kwetsbaren van de gemeenschap: 

gehandicapten, baby’s, jonge kinderen, ouderen? Wat kan IAAW voor hen doen?   

Antwoord: Baby's, zwangere vrouwen, bejaarden en gehandicapten hebben voorrang op alle 

binnenkomende hulp. IAAW kan wellicht ondersteuning bieden bij de realisati van opvang voor 

gehandicapten via Stany Bakarbessy en Merry Tuasela.  

 



7. Is er voldoende ondersteuning  in het onderwijs? Is er behoefte aan schoolmateriaal? 

Antwoord: In de vluchtelingenkampen zijn 11 geïmproviseerde noodscholen bestaande uit: 3x 

peuteronderwijs, 1 kleuterschool, 5x basisonderwijs, 1x onderbouw (middenschool) en 1x 

bovenbouw (voortgezet).  

IAAW kan bijdragen aan boeken, potloden, pennen. Voor de peuters en kleuters prentenboeken 

en kleurpotloden.  

 

8. Kerkactiviteiten. Wat kan IAAW de kerk betekenen? 

Antwoord: Hulp bij de renovatie van 3 kerkgebouwen (prioriteit voor Gereja Damai). Voor Gereja 

Damai worden proposals gestuurd naar IAAW Nederland ter beoordeling. 

 

9. Sociale, culturele of sportieve activiteiten voor jongeren met betrekking tot traumaverwerking. 

Waaraan kan IAAW bijdragen? 

Antwoord: IAAW kan bijdragen aan sportactiviteiten zoals volleybal,minivoetbal, badminton per 

evacuatielocatie 

 

10. Handel. Wat kan IAAW betekenen voor degenen die dit doen? 

Tim Waai kan deze vraag niet beantwoorden, omdat men niet begrijpt wat hiermee wordt 

bedoeld.  

 

11. Welke bijdrage aan activiteiten kan IAAW leveren met betrekking tot de komende Kerstdagen? 

Antwoord: Activiteiten zoals jaarlijks  voor de zondagsschoolkinderen. Tim Waai heeft besloten 

om kerstpakketten voor de zondagsschoolkinderen uit te delen bij elke evacuatielocatie.  
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