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Noodhulp 
Twee maanden na de zware beving van 26 September en vele naschokken verblijven de Waainezen, 
verspreid over verschillende locaties (21), nog steeds in tenten. Nu het droge seizoen is begonnen wordt 
het overdag extreem warm. De tenten houden de hitte niet buiten en s’nachts is er weinig of geen 
afkoeling.  
Van massale terugkeer naar het dorp is geen sprake zolang de noodtoestand van kracht is. 
Met wat er binnenkomt aan giften van lokale, regionale particuliere en overheidsinstellingen of van 
organisaties buiten de Molukken proberen de mensen het hoofd boven water te houden. 
Noodhulp van  o.a. IAAW Nederland, Anak2 Muda Waai di Belanda (groep Waaineze jongeren uit 
Nederland), PAWI (vereniging van Waainezen in Nederland), Titane, Mercy Corps, Wahana Visi 
Indonesia. Ook de Indonesische president Jokowidodo heeft een hulpbijdrage gegeven aan de 
slachtoffers in Waai. 
Alle hulpgoederen worden uitgedeeld na afstemming met de Bapa Raja (dorpshoofd) die vanuit centrale 
hulppost Posko Bencana Negeri Waai (PBNW) de distributie coördineert. 
Er komen nog steeds donaties binnen en inmiddels heeft PBNW fase 9 van de distributie van *sembako 
laten uitvoeren.   
 
*Sembako = afkorting van Sembilan Bahan Pokok (9 primaire levensmiddelen) 
Rijst, suiker, bakolie, vlees, eieren, melk, mais, brandstof en zout. 

 
Centrale rol van Bapa Raja in het hulpverleningsproces  
De rol van de Bapa Raja als hoofd van het dorpsbestuur is zeer belangrijk. Vanuit BPK (Badan 
Pemeriksaan Keuangan, een orgaan dat de dorpsfinanciën controleert), heeft hij de leiding en supervisie 
over de hulp bij rampspoed en is daarmee belast met de coördinatie tussen alle belanghebbenden, zoals 
de saniri/dorpsraad en het kerk- en moskeebestuur in Waai.  
BPK houdt ook toezicht op de verdeling van goederen die ofwel via hulpposten of rechtstreeks aan de 
mensen worden gegeven. Dit om misbruik of manipulatie van distributie te voorkomen en om te 
vermijden dat hulp haar doel mist, doordat het algemeen belang ondergeschikt wordt gemaakt aan 
persoonlijke, groeps- of familiebelangen. 
Het dorpsbestuur heeft de jongerenafdeling van de Molukse Protestantse Kerk (AMGPM) 
verantwoordelijk gemaakt voor het assisteren bij het uitdelen van hulpgoederen die binnenkomen via 
de hulpposten, de kerk en moskee. Hulpgoederen, die bij de kerk en moskee binnenkomen, worden 
direct afgehandeld, gecontroleerd en eerlijk verdeeld. Dit om interne conflicten te voorkomen. 
 
Hulp IAAW Nederland en Anak2 Muda Waai di Belanda (groep Waaineze jongeren in Nederland)  
IAAW Nederland en Anak2 Muda Waai di Belanda is een van de vele hulpverlenende organisaties. Door 
de  groep jongeren is begin oktober een doneeractie gestart. En met een deel van het doneergeld en 
geld van IAAW zijn door IAAW Tim Waai in Waai mungbonen (kacang ijo), bakkokosolie, tentdoeken, 
slaapmatten en pampers ingekocht en na afstemming met de Bapa Raja uitgedeeld. 
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Op de foto hieronder hulpgoederen van de Indonesische centrale overheid die het dorpsbestuur laat 
uitdelen door jongeren van de Vredeskerk in Waai. Een bijdrage van de president die eind oktober de 
slachtoffers van de beving in de Molukken heeft bezocht. De hulpgoederen zijn evenredig verdeeld over 
de verschillende vluchtelingenlocaties in Waai. Per 1 gezinshuishouding 2 kilo rijst, halve liter kokosolie 
en halve kilo suiker. 
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Noodhulp aan de bewoners van dusun Ujung Batu, Batu Dua, Wainuru, Batu Naga 
Ujung Batu, Batu Dua, Wainuru, Batu Naga zijn wijken in Waai waar de moslim gemeenschap woont. Bij 
de hulp van de overheid, alsmede van particulieren en NGO's, wordt geen onderscheid gemaakt tussen 
de christen- en moslimgemeenschap van Waai. Wat de een ontvangt krijgt de andere ook, omdat beide 
gemeenschappen deel uitmaken van het zwaar getroffen dorp.  
 
Onderkomen/beschutting tegen de weersomstandigheden 
Noodonderdak is geregeld, hoewel niet alles goed is afgehandeld.1 tent wordt bijvoorbeeld bewoond 
door minstens 5 gezinnen (19 mensen). Onhoudbare situaties dus.  
Families besluiten dan uit elkaar te gaan om een eigen onderdak/tent op te zetten. Zo ontstaat er een 
grote vraag naar tenten. Maar het beperkte aanbod van de overheid, donateurs en sympathisanten kan 
niet voorzien in de grote vraag. Door het ontstane tekort gaan degenen die het zich kunnen veroorloven 

zelf tenten kopen.  
Een goede registratie/inventarisatie is daarom nodig van 
degenen die nog geen tent hebben gekregen en, welke en 
hoeveel tenten al beschadigd zijn. Door zware regenval en 
hitte ontstaan er nl. lekkages en gaten in de tenten.  
De afgelopen maanden (regentijd) hebben de vluchtelingen 
te maken met grote temperatuurverschillen. Overdag de 
hitte in de tenten en ‘s nachts de kou. Deze barre situatie 
vergrootte de kans op allerlei ziektes. 
Nu het droge seizoen is begonnen heeft men te kampen 
met extreem hoge temperaturen overdag en weinig of geen 
afkoeling s’nachts.  
 

© IAAW foto Stany Bakarbessy/Mery Tuasela 
 
Vanuit de gemeenschap komen klachten over de slechte kwaliteit van de tentdoeken en is het idee 
geopperd om die te vervangen door atap van sagopalmbladeren. Het gebruik van atap is duurzaam, het 
materiaal lekt niet en houdt hitte en kou tegen. Het zou goed zijn dat mocht er in de toekomst weer 
hulp nodig zijn en wordt gegeven, hulpverlenende organisaties hiermee rekening gaan houden. 
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Verlichting 's avonds 
Voor verlichting in de tent zijn er verschillende mogelijkheden. Beschik je over een generator, dan is er 
verlichting, en deel je die met de buren/omgeving. Maar op een locatie waar dit niet het geval is, is men 
aangewezen op van eenvoudige materialen gemaakte pelita’s (olielampjes). Of op zonlicht gevoede 
verlichting of op petromax-lampen. 
Hulp/advies  van bedrijven op het gebied van lichtvoorziening ontbreekt. Hopelijk zal in de toekomst op 
dit terrein aandacht worden geschonken. 
 
Diensten m.b.t.: watervoorziening, voedsel, onderwijs, gezondheid, trauma healing/counseling, veiligheid  
De Dienst Openbare Werken voorziet de watertanks, die langs de weg staan waar de vluchtelingen 
verblijven, dagelijks van drinkwater. Het is belangrijk dat de auto met drinkwater de evacuatie-locaties 
makkelijk kan bereiken. 
Inmidddels is de dagelijkse drinkwatervoorziening teruggebracht tot 1 keer per 3 dagen. Dit heeft tot  
gevolg een enorm tekort aan drinkwater. Een punt van grote zorg. 
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Voor de dagelijkse voedselbehoeften ontvangen de mensen basisvoedingsmiddelen die ze zelf moeten 
klaarmaken of koken voor een maaltijd. Een openbare gaarkeuken is niet beschikbaar.   
 
Voor het onderwijs heeft de overheid met een groep leerkrachten een stuk grond vrijgemaakt om 
tijdelijk lesfaciliteiten op te zetten. Zij voorzien in de behoeften van schoolkinderen. In de nabije 
toekomst zullen er noodhulp-voorzieningen voor basis- en middelbaar onderwijs komen. 
 

Schoolactiviteiten   

  
© IAAW foto Stany Bakarbessy/Mery Tuasela 

Op 28 oktober is begonnen met schoolactiviteiten, met een driedaagse proef .. om kinderen aan te 
moedigen weer op pad te gaan. De kinderen moeten voorlopig 2 uur hieraan deelnemen daarna wordt 
het opnieuw overwogen.   
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Nu de noodsituatie nog voortduurt, 
wordt er voor de kinderen allerlei 
ontspanningsactiviteiten georganiseerd. 
Om het traumagevoel bij hen weg te 
halen geven verschillende teams, NGO’s, 
en artiesten uit  Ambonstad optredens 
als afleiding tijdens de 
zondagsschoollessen. Zo is daar 
bijvoorbeeld een groep kinderen onder 
de naam Amahusu Deng met hun   

©IAAW foto Stany Bakarbessy/Mery   

ukulele-muziekspel uit het dorp Amahusu. Veel wordt er gedaan op het gebied van ontspanning: 
tekenen, zingen, dansen, spelletjes.   
Traumahealing activiteiten worden uitgevoerd door de sociale  en de gezondheidsdiensten in 
samenwerking met de kerk van Waai . Activiteiten die erg belangrijk zijn voor de ontwikkeling van jonge 
kinderen en tieners.          
 
Veiligheid en bescherming zijn zeer belangrijke kwesties. De Waainezen waren slachtoffers van de 
burgeroorlog in 1999. Nu opnieuw in dezelfde slachtoffersituatie verkerend, maar door andere oorzaken 
en onder andere omstandigheden.  
Trauma’s van voorheen worden weer ervaren waardoor gevoelens van onveiligheid en ongemak naar 
boven komen. En versterkt door het feit dat er mensen zijn die de noodsituatie van de Waainezen 
proberen uit te buiten. Uit het grotendeels verlaten dorp komen meldingen van diefstal of poging tot 
diefstal van andermans bezittingen. De beschermende rol van de politie en het leger is daarom o zo 
belangrijk om het gevoel van veiligheid en bescherming te geven. 
 
Faciliteiten (noodschool, troost, traumaverwerking, kerkelijke activiteiten)  
Tot nu toe zijn er geen officiële faciliteiten voor onderwijs, ontspanning en traumabegeleiding ter 
beschikking gesteld. Die faciliteiten staan in de planning en ondertussen wordt een locatie vrijgemaakt. 
Alle activiteiten van de kinderen vinden in noodtenten plaats. Zo ook de kerkdiensten. 
 

      
© IAAW foto Stany Bakarbessy/Mery Tuasela 

 

Op 11 November 2019 hield de Waai GPM kerkgemeente een verkiezing van de kerkraadsleden voor de 
periode 2020-2025. Op alle vluchtelingenlocaties werd de verkiezing gehouden in noodtenten voor 
kerkdiensten. Overeenkomstig de bepalingen van de Synode  Classis, moet de kerkgemeente uit de vele 
potentiële kandidaten maar liefst 41 mensen kiezen vanwege het uitgestrekte werkgebied van de kerk 
en het grote aantal gemeenteleden. 
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Gezondheidszorg / risico’s op ziektes 
Medische hulp wordt gegeven aan baby's, kinderen en ouderen, de zeer kwetsbare groepen. Trauma en 
angst bij ouderen veroorzaken hoge bloeddruk, hartkwalen en plotselinge hartstilstand.  
Medische hulp werd gegeven door dokter Tahitu, dokter Minggus Nanlohy uit Nederland,  Artsen 
Zonder Grenzen, de regionale politie, verscheidene deskundige artsen. Gratis medische hulp en 

behandeling van het Indonesiche leger. Nog steeds is er veel medische zorg 
van NGO's (niet gouvernementele organisaties) uit Ambonstad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Vanaf het begin van de evacuatie zijn er 3 van gezondheidshulpposten 
opgezet. Post 1 langs de nieuwe weg bergopwaarts, waar alle medische hulp 
en artsen samenkomen. Post 2 langs het pad Jubak Unggu, waar gratis 
medische behandeling wordt gegeven door verschillende teams, en post 3 in 
Kamarue langs de jalan tani. Al deze posten verlenen 24 uur zorg. 
Voorzieningen zijn aanwezig voor ernstig zieke patiënten die intensieve zorg 
nodig hebben. De gezondheidshulpposten beschikken over 

© IAAW foto Stany Bakarbessy/Mery Tuasela     verschillende soorten medicijnen. Van generieke tot gepatenteerde 
(merk)geneesmiddelen. Vitamines voor peuters, kinderen en volwassenen, evenals medicijnen voor 
hoge bloeddruk, cholesterol, jicht. Paracetamol, hoestmedicijnen voor kinderen en volwassenen, 
vitamines voor zwangere vrouwen, antibiotica en medicijnen voor zowel lichte als ernstige 
verwondingen.  
De benodigde medicijnen zijn voorradig en het wachten is op de komst van patiënten die zorg 
behoeven.  
Tot voor kort werden gratis medicijnen verstrekt maar inmiddels moeten de mensen ervoor betalen. Dit 
is een ernstig probleem vooral voor degenen die medicijnen hard nodig hebben maar er geen geld voor 
hebben.  
 
Sanitaire voorzieningen    
Sanitaire voorzieningen zoals toiletten en wasgelegenheden, worden momenteel op verschillende 
plekken gebouwd. Bijgestaan door de overheid en particuliere instellingen, waaronder het Public Works 
Office en de Indonesische stichting Wahana Visi Indonesia. Deze stichting werkt samen met de 
Indonesische kerken in de hulp bij natuurrampen in Indonesië. 
Alle materialen zijn voor rekening van de hulpverlenende organisaties. En arbeidskrachten komen uit de 
gemeenschap zelf of nabij de vluchtelingengebieden. 
  

       
© IAAW foto Stany Bakarbessy/Mery Tuasela 

 
Door stichting Titane zijn toiletten geplaatst en hygiëne kits uitgedeeld en Mercy Corps heeft 
toiletartikelen zoals handdoeken, badzeep, shampoo gegeven. Ook jerrycans en emmers om water te 
halen om te baden. 
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Afvalprobleem in de vluchtelingenkampen 
Afval is een ernstig probleem dat van alle betrokken organisaties serieuze aandacht moet krijgen. Zowel 

van de hulpverlenende overheid en particuliere instanties als 
van de Waainezen zelf. Onzorgvuldig omgaan met afval is een 
risico voor de volksgezondheid en de natuurlijke omgeving van 
de vluchtelingen.                
De grootste bedreiging vormt huishoudelijk afval. Als het niet 
op de juiste manier wordt behandeld, zal het milieu in 
toenemende mate schade ondervinden. Voorlopig wordt het  
afval vernietigd door verbranding.  
De overheid geeft beperkte steun bij de aanschaf van 
containers om afval te vervoeren en om plasticafval te 
deponeren in de daarvoor bestemde bakken op een door het  

  ©IAAW foto Stany Bakarbessy/Mery Tuasela               dorpsbestuur aangewezen plek. 
Om epidemieën te voorkomen zou er iets aan preventieve zorg gedaan moeten worden.  
 
Grote behoefte op dit moment  
Nu de afgekondigde noodtoestand na de beving is verlengd tot april 2020, zal het verblijf in de 
tentenkampen langer gaan duren en zullen de Waainezen meer hulp nodig hebben. 
Door de aanhoudende naschokken dalen de economische activiteiten en  hierdoor vermindert het 
inkomen voor levensonderhoud. Voor veel huishoudens wordt het moeilijker om te voorzien in de 
dagelijkse levensbehoeften, zoals voeding en de behoeften van de kinderen (kleding, schoolgeld, 
gezondheidszorg). Nodig zijn primaire levensmiddelen, drinkwater en een veilig en goed onderkomen. 
 
Beschikbaarheid van verse voedingsgewassen  
Er zouden voldoende voedingsgewassen moeten zijn vanwege de beschikbare vruchtbare grond/aarde 
in het gebied rondom Waai. Maar het overgrote deel van verse groenten komt uit de stad. In de 
ochtend komen venters om verschillende soorten te verkopen. Hiermee wordt gelukkig voorzien in de 
behoefte aan voedingsstoffen. Voedingsgewassen uit de eigen moestuinen zijn niet altijd beschikbaar en 
voorlopig zal  dit nog zo blijven.  
De mensen zijn getraumatiseerd en bang om de moestuinen te herbeplanten of te bewerken. Wat 
eetbaar is wordt zoveel mogelijk meegenomen. De angst voor zware naschokken bemoeilijk de 
werkzaamheden in de moestuinen.  
 
Afhankelijk van hulp of zelfredzaam zijn om in eigen levensbehoeften te voorzien  
Dat de mensen niet volledig afhankelijk zijn van hulp blijkt uit het feit dat activiteiten zoals verkoop van 
zelfgemaakte etenswaren, bekend onder de naam papalele, zijn hervat.  
                     

                         © IAAW foto Stany Bakarbessy/Mery Tuasela 

De primaire levensbehoeften betreffen niet alleen voeding maar ook kleding, geld voor onderwijs en 
gezondheidszorg en vele andere normale dagelijkse behoeften.  
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Respons van de overheid  
De zware beving veroorzaakte veel schade aan kerken en moskeeën. Tot nu toe is er van de overheid 
geen toezegging of reactie gekomen dat zij de schadekosten voor haar rekening neemt. Volgens niet 
officiële bronnen zal na opheffing van de noodtoestand gestart worden met het puinruimen van de 
plekken waar de gebedshuizen en huizen staan. Nieuwe huizen komen in de plaats van de verwoeste. En 
zwaar, matig en licht beschadigde woningen zullen worden opgeknapt. 
 

Overheidsproject 
Opgestart is een overheidsproject van het ministerie van Openbare 
Werken en Volkshuisvesting om de door de beving verwoeste huizen 
te vervangen. 
Het te bouwen huis bestaat uit 2 slaapkamers, 1 woonkamer, een 
keuken, een badkamer en een wc.  
De vraag rijst of degenen die voorheen een veel groter huis hadden 
een evenredige vervanging krijgen. Op dit moment is dat onduidelijk. 
Men hoopt dat de herstelwerkzaamheden snel en zonder obstakels 
uitgevoerd worden, zodat na opheffing van de  noodtoestand alle 
Waainezen vol vreugde naar hun geboortedorp kunnen terugkeren.. 
 
 

© IAAW foto Stany Bakarbessy /Mery Tuasela 

 

Indonesische president Jokowidodo bezoekt Kecematan Salahutu/Molukken 
De Indonesische president Jokowidodo bezocht Ambonstad op 28 en 29 oktober 2019. Het plan was dat 
hij 3 dorpen zou bezoeken, nl. Liang, Waai en Tulehu.  

Echter natuurlijke omstandigheden maakten het 
lastig om alle 3 dorpen aan te doen, waardoor het 
presidentiële protocol het schema had aangepast tot 
slechts een bezoek aan Tulehu. Vergezeld door de 
gouverneur en overheidsambtenaren van Maluku 
werd een hulppost en het ziekenhuis bezocht.  
De president verklaarde dat er fondsen beschikbaar 
zijn die uitgekeerd zullen worden aan slachtoffers 
wiens huizen beschadigd zijn. Voor zware 
beschadiging Rp 50 miljoen, voor matige beschadigin 
Rp 25 miljoen en lichte beschadiging  
Rp 10 miljoen.                                                                    

©IAAW  foto Stany Bakarbessy/Mery Tuasela 

Men hoopt dat de toezegging/belofte van de president snel zal worden gerealiseerd.  
                      
Overheidssubsidie voor dorpsontwikkeling (Dana Desa) 
Jaarlijks ontvangen alle dorpen in Indonesie subsidie voor dorpsontwikkeling. Zo ook Waai. Voor 2019 is 
dat een bedrag van Rp 1.302.730.000 (€ 83.677,-). Het geld wordt in twee fasen uitgekeerd.  
De eerste fase zal worden gebruikt overeenkomstig het besluit van de algemene openbare 
dorpsvergadering over de uit te voeren ontwikkelingsprogramma’s. Pas dan wordt de tweede fase 
uitbetaald.  
In de subsidiebegroting van 2019 is een bedrag gereserveerd voor rampenhulp van Rp. 13.420.000 
(€ 861,94), 10% van het totale bedrag. Dit geld is niet voldoende voor slachtofferhulp aan alle 
Waainezen en zal de (provinciale of centrale) overheid de kosten van de ramp in Waai voor haar 
rekening moeten nemen. 
---------- 
IAAW: Stany Bakarbessy /Mery Tuasela/Bata Sitanala/Willy Takarya  
22 November 2019 


