FOTO’S LOKASI PENGUNGSIAN - Beelden uit het dagelijks leven in de
vluchtelingenkampen - Stany Bakarbessy

Peuterschool PAUD in het
vluchtelingenkamp
24 oktober 2019
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Vergelijking tijdelijke woning – tent 24 oktober 2019
Mensen beginnen zo langzaam aan met de bouw van een tijdelijk eenvoudig onderkomen
van hout en dakbedekking van atap. Veiliger, comfortabeler en goedkoper dan een tent
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Leefsituatie in de tent 24 oktober 2019

Indeling in de tent. Pal tegenover de
slaapplaats wordt er gekookt. Op den duur
is dit niet goed voor de gezondheid.
Ouderen en peuters gedwongen om zo te
leven in de situatie van nu.
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Dakbedekking in de maak, van atap, aangeregen sagopalmbladeren, als vervanging van de
kapotte tentzeildoek. Traditionele oude ambacht is weer terug. 24 oktober 2019

+ DE FILM VAN TINA SITANALA > het maken van
dakbedekking van atap

Dit is een voorbeeld van een tijdelijk
vluchthuis door de eigenaar zelf gebouwd.
Zelf bekostigd. Kosten 7 miljoen rupia.
24 oktober 2019
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Van de Dienst Openbare Werken (PU) komt
regelmatig de watertanks vullen met
drinkwater. De watertanks staan langs de
weg, waar de vluchtelingen verblijven.
24 oktober 2019
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Ibu, mevrouw Atta Pomegranate, hoewel
geëvacueerd, gaat ze naar beneden. Ze
heeft wat te verkopen langs de nieuwe weg
bij de ingang van locatie Rumah Pohon.

De kapsalon in de buurt van Jalan Baru
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Hier is WIFI. Daar moeten we zijn.
Locatie Jalan Baru

Waar drinkwater te krijgen is.
Water uit de bergen, dit is waar
alle vluchtelingen water halen
om te koken en te drinken,
omdat tankwater dat door de
overheid wordt geleverd niet
voldoet aan de criteria voor veilig
drinkwater.
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Moeders wassen de kleren op de locatie
van air tua, het oude water. Op deze
locatie komen bijna elke dag veel
mensen.
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Dit is de activiteit van de tuinders en
kleine koopwaren op de locatie Jalan Baru,
langs de nieuwe weg

Halte ojeg-vervoer.
Ojeg rijders wachten
op passagiers. Locatie
richting Kamarueng en
Jalan Tani.
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Een goed alternatief voor een tent is een
eenvoudig huisje.
Het is iedere keer geld verspillen als je je
beschadigde tent repareert met nieuwe
zeildoeken. Gebruik van atap is een goed
alternatief in de tropen. Duurzaam, beter
bestand tegen hitte en regen, En het is
goedkoop.

Kinderen helpen hun ouders graag, ze
leren hoe te midden van natuurrampen
te leven.
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De kioskverkopers laten zich niet
ontmoedigen door de situatie. Ze zetten, ver
van huis, hun werk voort door te gaan
verkopen op vluchtelingenlocaties.

De blijheid van kinderen tijdens het spelen.
Ze vergeten even dat ze zich in een
natuurrampgebied bevinden.
Hun glimlach is de hoop op de toekomst
van dit land.
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Pukesmas
Gratis medische hulp bij locatie Jalan Gunung
door artsen en tandartsen, deze dienst wordt
gesponsord door het Badan Nasional
Penangulangan Bencana (BNPB),
Nationaal hulpdienst bij rampen
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De zondagse eredienst
De zondagse eredienst op de berg in Waai,
locatie jalan gunung komplek perumahan
kehutanan, geleid door dominee Ilwaru.
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De scholen zijn weer begonnen!
Op 28 oktober is men begonnen met
schoolactiviteiten. Gestart met een proef
van 3 dagen, 2 uur per dag … om hiermee de
kinderen aan te moedigen in beweging te
komen, weer tot actie te brengen. Na deze
proeftijd wordt er opnieuw overwogen hoe
verder te gaan, gezien de situatie nog niet is
genormaliseerd en er nog naschokken zijn.
Het programma, ter voorbereiding op de
basisschool (er zijn er 5 van in Waai) ziet er
goed uit. Dat geldt ook voor de SMP
middelbare school. In tenten op de
vluchtelingenlocatie. De hogere middelbare
school SMA is gestart op hun eigen
schoollocatie in een tent op het plein van
hun bestaande school.
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Komst president op Ambon
29 oktober 2019
Indonesische President Jokowidodo
bezocht Ambonstad op 28 (s avonds) en 29
(s’ochtends) oktober 2019.
Op zijn programma stond een bezoek aan
Tulehu. Vergezeld door de gouverneur en
overheidsambtenaren van Maluku werd
een hulppost en het ziekenhuis bezocht.
De president verklaarde dat er
gelden/fondsen beschikbaar zijn die
uitgekeerd zullen worden aan slachtoffers
wiens huizen beschadigd zijn.
Voor zware beschadiging Rp. 50 miljoen,
voor matige beschadiging Rp. 25 miljoen
en lichte beschadiging Rp. 10 miljoen.
De vluchtelingen in Ambon waren
teleurgesteld dat zijn bezoek beperkt bleef
tot Tulehu. Op de agenda die door de
centrale regering was opgesteld zou de
president 3 dorpen bezoeken, namelijk
Liang, Waai en Tulehu.
Echter natuurlijke omstandigheden
maakten het lastig om alle 3 dorpen aan te
doen, waardoor het presidentiële protocol
het bezoekschema had aangepast.
Men hoopt dat de toezegging/belofte van
de president snel zal worden gerealiseerd.
Na zijn bezoek aan Ambon reist de
president verder naar Palu (Sulawesi) voor
een bezoek aan slachtoffers van de
aardbeving en tsunami van enige maanden
terug.
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Activiteit peuterschool PAUD en kleuterschool TK 2 november 2119
Veel mensen voelen zich betrokken bij het willen helpen de trauma bij jonge kinderen weg
te nemen. Zo ook een groep vrouwen uit Ambonstad, die de kinderen ontspanning bieden
met entertainment. Met hun komst hopen zij de angst bij de kinderen van Waai minder
gaat worden.
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Activiteit bij dusun ujung batu 2 november 2019
In Waai zijn er naast de Chriselijke gemeenschap een aantal Moslim gemeenschappen.. Eén ervan, zie
foto, is Ujung Batu. Hier is 90% van de huizen zwaar beschadigd, alle mensen van deze gemeenschap
verblijven in vluchtelingententen.
Zij allen zijn ingezetenen van en maken deel uit van het dorp Waai. Net als het christelijk deel van de
inwoners van Waai hebben zij dezelfde aandacht van het dorpsbestuur. In deze huidige situatie is er
constante coördinatie met de centrale dorpspost voor distributie van hulp.
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Activiteit basisschool 2november 2019
Een Indonesische beweging van Christelijke studenten kwam ook in Waai en bood, met name aan
kinderen van de Eerste Basisschool hulp bij traumahealing, om hiermee hun angst te verminderen.
Dat doen zij ook bij andere kinderen. Zo hoopt men dat de kinderen hun situatie, leven in een door
aardbeving geteisterd Molukken met name Ambon en Ceram, te begrijpen. En weer naar school
durven te gaan. De grote tent als noodschool.
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Kegiatan anak2 2 november 2019
Ook van de kant van de politie bood men trauma healing, zie foto vluchtelingenlocatie Laori
…. kinderen die spelen zonder bang te zijn en even kunnen vergeten dat zij in een situatie zijn van
aanhoudende naschokken.
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Locatie Laori … bijstand van de
regionale politie (Polda) in de vorm
van hulppakketten.
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Oom Andi 2 november 2019
Oom Andi, een vrijwilliger die altijd klaar staat
voor een ieder die hulp behoeft, maar zelden
zelf hulp krijgt.
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Trauma healing 2 nov.
In samenwerking met de kerken wordt er
vanuit de centrale overheid via het Ministerie
van Sociale Zaken en Gezondheid aan
traumagenezing gedaan.
En omdat het heel belangrijk is voor de
ontwikkeling van kinderen en jong
volwassenen is er bijna elke dag een activiteit
op dit gebied. Het zij via ontspanning, hetzij
via gesprekken.
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Hulppakketten van de president 2 november 2019
De verdeling van de hulppakketten door het dorpsbestuur van Waai, uitgevoerd door Angkatan Muda,
de jongerenafdeling van de kerk Damai (Vredeskerk).
Deze hulppakketten zijn afkomstig van de president Joko Widodo die niet lang geleden op de Molukken
was om persoonlijk de situatie van de vluchtelingen te zien. Per gezin 2 kilo rijst, halve liter kokosolie, 1
pond kilo suiker uitgedeeld aan alle 12 vluchtelingenlocaties.
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Activiteit trauma healing 6 november 2019
Door door de jongeren van de kerk van Ambonstad worden activiteiten georganiseerd
voor schoolkinderen gericht op traumahealing met liedjes en spelletjes. De kinderen
waren zo blij dat zij na afloop schoolbenodigdheden en een lunchpakket hebben gekregen.
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Beschadigde huizen 7 november 2019
Dit zijn beschadigde huizen in Ujung Batu in Waai. Ujung Batu is een wijk waar de moslim ingezetenen
van Waai wonen. Afkomstig van Buton (Sulawesi), wonen zij generaties lang in Waai en beschouwen
zichzelf als deel van de bevolking van Waai.
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Hulp verlenen 7 november 2019
Hulp aan de Waainezen van 2 christelijke
moslim gemeenschappen via Sagu
Salempeng Foundation. Naast een blijk van
zorg/aandacht voor de Waainese
gemeenschap die getroffen is door de
aardbeving, is dit tegelijkertijd een gebaar
van vredesverzoening in Waai en in andere
dorpen op de Molukken.
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Hulp verlenen 7
november 2019
Hulpverlening aan de centrale
post in Waai, in de vorm van
liters mineraalwater of
drinkwater.

Hulp verlenen 7 november
Hulp van kerkgenootschap GPM Halong aan de waainezen in de tententamp Kamarue.
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Vluchtelingen situatie
10 november 2019
Dit is 1 gezin van familie Reawaruw,
in deze familie zijn er 4 mensen met
een handicap, 3 personen zijn blind,
1 persoon met een verstandelijke
beperking. Ze wonen met hun
moeder en andere familieleden. In
de warme tent is het erg
onaangenaam, vooral in hun huidige
situatie. We willen hen helpen met
wat ze nodig hebben.
Ze vragen mij om donoren te zoeken
die hen willen ondersteunen een
tijdelijke schuilplaats/onderdak te
maken. Terugkeren naar het dorp
kan nog niet zolang de aardschokken
nog steeds voortduren.
Hopelijk kan iemand hen bijstaan
gedurende deze noodsituatie.
.
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Situatie Vluchtelingen
10 november 2019
Deze jonge man heet Vally Risambessy. Door een
ongeluk is hij nu gehandicapt en kan niet meer lopen
... hij wordt door zijn ouders verzorgd.
Het verblijf in een tent voelt hij als erg ongemakkelijk
door het grote temperatuurverschil. Heet overdag en
s nachts erg koud.
Het is te hopen dat Vally hulp krijgt.
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Activiteit kinderen
zondag 10 november 2019
Zondagsschool in de grote tent.
Elke keer genieten de kinderen als
zij hier samenkomen.
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Verkiezing kerkraadsleden 11 november 2019
Precies op 11 november 2019 hield de Waai GPM kerkgemeente een verkiezing van de
kerkraadsleden voor de periode 2020-2025. In iedere vluchtelingenlocatie werd de
verkiezing gehouden in tenten waar de kerkdiensten gehouden worden. Overeenkomstig
de bepalingen van de Synode Classis, moet de kerkgemeente uit de vele potentiële
kandidaten maar liefst 41 mensen kiezen. Omdat het kerkelijke werkterrein het hele dorp
bestrijkt met een groot aantal gemeenteleden zijn er veel kerkraadsleden nodig

31

