Januari 2020: SITUATIE OP DE VLUCHTELINGENLOKATIES IN
WAAI/MOLUKKEN/INDONESIE NA AARDBEVING VAN 26 SEPTEMBER 2019

© IAAW foto Tim Waai
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Opheffing noodtoestand en stopzetting noodhulp door de overheid
Op 8 december 2019 is door de overheid de noodtoestand in Centraal Molukken opgeheven.
Hiermee komt ook een einde aan de verstrekking van noodhulpgoederen, voedsel, drinkwater en
medische hulp door de autoriteiten. Degenen in de vluchtelingenkampen zijn nu aangewezen op
zelfredzaamheid om in de dagelijkse levensbehoeften te voorzien. Door het wegvallen van hulp is er
een tekort aan voedsel en schoon (drink)water ontstaan.
Het hoofd van Rode Kruis Indonesie in de provincie Maluku ( Palang Merah Indonesia) dr. Jhon
Ruhulessin verklaarde dat noodhulp van PMI niet langer beschikbaar is en alle vrijwilligers die door
PMI zijn ingeschakeld teruggekeerd zijn naar hun respectievelijke regio/stad. Hij voegde er aan toe
dat als gevolg van de voortdurende bevingen hulpverlenende organisaties op een gegeven moment
fondsen tekort komen om hulp te geven en zich uit de rampenhulpposten hebben teruggetrokken.
De overheid gaat zich nu richten op het herstel van beschadigde huizen/openbare gebouwen en
infrastructuur. De PUPR (dienst openbare werken en sociale huisvesting) denkt dat vanaf april 2020
de herstelwerkzaamheden zullen starten.
De opheffing van de noodtoestand betekent tevens dat (massale) terugkeer naar het dorp mogelijk
is. Een aantal gezinnen heeft dat inmiddels gedaan. Maar een groot deel verblijft nog in de heuvels
van Salahutu. Het is nu droogseizoen en de temperatuur loopt overdag op tot boven de 30 graden C
en s’avonds daalt die tot ong 28. Bij deze temperaturen is het verblijf in een tent ondraaglijk. En
begin januari werd de regio bovendien geteisterd door een zware storm die veel tenten ernstig
beschadigde.
De terugkeer wordt echter bemoeilijkt door de nog heersende diepe angst voor naschokken en een
tsunami. Dit angstgevoel is versterkt nadat de BMGK (geofysisch instituut) onlangs heeft vastgesteld
en bekendgemaakt dat er zich in de aardbodem een actieve breuk(lijn) heeft gevormd over een
lengte van ongeveer 40 km vanaf Kairatu (west Ceram) tot de baai van het eiland Haruku. En dat
Waai en Liang op/in de zone van die breuklijn liggen. Het instituut heeft een waarschuwing
afgegeven voor een mogelijke beving in februari.
Terugkeer wordt bovendien vertraagd/uitgesteld doordat de Bapa Raja/dorpsbestuur het niet eens is
met een recent besluit van de Bupati. Een besluit dat aangeeft welke gezinnen in Waai in aanmerking
komen voor vergoeding voor hun beschadigde/verwoeste huizen. De Bapa raja/dorpsbestuur
verklaart dat het besluit berust op onjuiste/onvolledige gegevens. Er worden nu opnieuw data
verzameld en ingediend. Gehoopt wordt dat op basis hiervan de Bupati de inhoud van zijn besluit
herziet.
In een vraaggesprek zei de Bapa Raja dat hij geen instructies kan geven inzake terugkeer omdat er
nog steeds naschokken plaatsvinden. Wel raadt hij de mensen aan alert te blijven en voorzichtig te
zijn.
Noodhulp
Na de opheffing van de noodtoestand is er geen noodhulp meer van de overheid maar nog wel van
enkele particuliere organisaties. De voorraad primaire levensmiddelen en hulpgoederen in de
centrale hulppost is op, aldus de Bapa Raja.
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Zo heeft IAAW in december geld overgemaakt naar Tim Waai en zijn primaire levensmiddelen
gekocht en uitgedeeld. Ook heeft een team van stichting Gandong uit Nederland noodhulp verstrekt
aan Waai middels voedselpakketten en zeilen, educatieve materialen, 70 gezinnen voorzien van atap,
materialen voor 3 toiletten en een traumahealing activiteit georganiseerd.
Nu noodhulp grotendeels is gestopt moet men nadenken over hoe te overleven. Er is een ernstig
tekort aan voedsel en schoon (drinkwater). De Bapa Raja/dorpsbestuur beschikt niet meer over
gelden om hulp te bieden.
Activiteiten zullen dus moeten worden bedacht/ondernomen die geld of produkten opleveren zoals
bv de verkoop van etenswaren/snacks of landbouwgewassen, aanbieden van taxidiensten, of voor
zover de situatie het toelaat weer de zee op gaan om te vissen.
Voor degenen die geen vaste baan hebben zal het een zware opgave zijn om een stabiel inkomen te
krijgen die de kosten van levensonderhoud van het gezin kan dekken.
Noodonderkomen/schade aan tenten
De afgelopen weken raasde zware windstormen over Waai heen die veel tenten ernstig
beschadigden of vernietigdenn. Een aantal mensen heeft hun tenten weten te vervangen door een
tijdelijk onderkomen opgetrokken uit triplex en atap van sagopalmbladeren. Een onderkomen dat
betere bescherming en meer comfort geeft tegen barre weersomstandigheden.

© IAAW foto Stany Bakarbessy/Mery Tuasela 14/01/2020

Wat bijzonder is dat Waai geen daklozen kent. Door het traditionele Molukse Gotong Royong of
Masohi principe (wederzijdse hulp en samnwerking) helpt men elkaar bij het bouwen van een
onderkomen/ huis.
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Schoon (drink)watervoorzieningen
Onvoldoende beschikbaarheid van schoon (drink)water is een zeer ernstig probleem nu de overheid
de drinkwatervoorziening heeft stopgezet. Door het tekort gaan mensen naar het dorp om er water
te halen. Andere mogelijkheden zijn om het te kopen of waterbronnen in de bergen te benutten of
putten te graven/boren..

© IAAW foto Stany Bakarbessy/Mery Tuasela 14/01/2020

Onderzoek bronnen schoon (drink)water door IAAW Tim Waai

Bijgestaan door studenten van de
faculteit Geologische Technologie
van de Padjadjaran universiteit
Bandung heeft Tim Waai een
onderzoek gedaan naar (de
aanwezigheid van) waterbronnen
en naar de bodemstructuur.
© Foto Tim Waai 18/1/2020

Op de lokaties Kamarue Bawa en Sarot heeft het Tim vastgesteld dat vanwege de hoogte van de
ligging en afwezigheid van elektriciteit geen waterputten geboord kunnen worden.

© Foto Tim Waai 17/1/2020

Page 4 of 9

Op Hanie belakang liggen de waterleidingen eral. Wat nodig is een pomp en reservoir.

© Foto Tim Waai 17/1/2020

Op lokatie Hanie depan staat een lege watertank. Men wil een put gaan boren omdat er vlakbij een
waterbron is.

© Foto Tim Waai 17/1/2020

Sanitaire voorzieningen
Sanitaire voorzieningen zijn aanwezig. Door de overheid en particuliere organisaties zijn openbare
latrines (eenvoudig doch redelijk) neergezet. Wat echter ontbreekt is het besef van en handhaving
van een goede hygiene. Goede hygiene is noodzakelijk om de uitbraak en spreiding van
levensbedreigende infectieziektes te voorkomen.

© IAAW foto Stany Bakarbessy/Mery Tuasela 14/01/2020
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Gezondheidszorg
De aandacht voor gezondheidszorg had prioriteit tijdens de noodtoestand. Nu die is opgeheven,
wordt automatisch alle overheidshulp beëindigd. Gratis medische zorg is niet langer beschikbaar,
gratis medicijnen zijn ook niet eenvoudig te verkrijgen. De gangbare gezondheidszorgprocedures
gelden weer. Heb je een zorgpas (een KIS (Kartu Indonesia Sejahtera) of een BPJS (Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial), dan krijg je medische hulp. Een KIS geeft recht op gratis zorg.
Degenen met een BPJS betalen maandelijks een bedrag. Maar de kwaliteit van hulp is slecht.
Uitstekende medische zorg krijgen alleen degenen die in staat zijn om cash te betalen .
In de puskesmas (gezondheidscentrum) In het dorp zijn artsen en verpleegkundigen aanwezig die
patiënten, meestal kinderen en ouderen, helpen.
Gevallen van diaree en jeuk/huidaandoeningen zijn vastgesteld. Een gevolg van het gebrek aan
hygiene, schone drinkwater en tekort aan gezond/voedzaam voedsel.
De situatie van zuigelingen, kinderen en ouderen in de tentenkampen is ronduit zorgwekkend. Er is al
sinds ruim 1 maand geen hulp meer voor deze kwetsbare groepen. Een serieus probleem dat
onmiddellijk moet worden aangepakt door de overheid en hulpverlenende organisaties die aandacht
hebben voor de mensen in Waai

IAAW foto Stany Bakarbessy/Mery Tuasela 14/01/2020

Openbare voorzieningen
Behalve de baileo (dorpsraadhuis) hebben school- en kerkgebouwen zware schade opgelopen door
de dagelijkse aardschokken. De Dienst onderwijszaken is begonnen met het opknappen van
schoolgebouwen. Herstelwerkzaamheden aan het centrale kerkgebouw zijn nog niet gestart. Sinar
Mas Bank, een donateur heeft hiervoor al fondsen gereserveerd. Wat betreft de renovatie van
beschadigde huizen deze zal naar verwachting in april 2020 aanvangen.

© IAAW foto Stany Bakarbessy/Mery Tuasela 14/01/2020
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Onderwijs
Leerlingen van het middelbaar onderwijs krijgen les in een schoolgebouw in het dorp terwijl lessen
voor de lagere onderwijsnivo’s worden gegeven in noodtenten op een hooggelegen lokatie ver van
het strand. Door de aanhoudende bevingen zeggen de leraren het risico niet te willen nemen om
kleine kinderen naar het dorp te laten gaan. De kinderen zijn nog bang en getraumatiseerd. Dit blijkt
uit het feit dat bij een lichte schok zij in grote paniek beginnen rond te rennen.

© IAAW foto Stany Bakarbessy/Mery
Tuasela 14/01/2020

Terug naar het dorp
Ongeveer 40 gezinnen zijn om verschillende redenen weer in het dorp gaan wonen.

In interviews zeggen ze nog steeds angst te hebben, maar
door omstandigheden dwongen zijn om weer in het dorp te
gaan wonen. Genoemd werden beschadiging van hun tenten
door windstormen en zware regen, zich niet veilig voelen in
de tentenkamp, beeindiging noodhulp waardoor je naar
mogelijkheden zoekt om in de dagelijkse levensbehoeften te
voorzien, of dat vanwege werk het beter is om in het dorp te
verblijven om zo reistijd en transportkosten te besparen.
© IAAW foto Stany Bakarbessy/Mery Tuasela 14/01/2020
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Economische activiteiten
In het dorp is de economische bedrijvigheid beperkt. Winkeliers en kioskhouders durven hun
activiteiten in het dorp niet te hervatten. Getuige de verlaten marktplaats. Even buiten het dorp
rond de nieuwe weg staan wel kraampjes waar kokosnoten, cassave, bananen en brandstoffen
worden verkocht.

© IAAW foto Stany Bakarbessy/Mery Tuasela 21/1/2020

Visserij
In de visserijsector is er weinig actviteit. Dit is mede te wijten aan slechte weersomstandigheden.
Sterke winden en zeer sterke stromingen belemmeren de werkzaamheden op zee. Sinds de beving
zijn er slechts 2 vissersboten die, indien de situatie het toelaat, regelmatig uitvaren. Het zijn boten in
beheer van familie Reawaruw en familie Risambessy. De boten zijn eigendom van de overheid maar
in beheer gegeven als vorm van overheidssteun.
Door beperkte activitiet is het aanbod is sterk gedaald waardoor om aan de vraag in Waai te voldoen
extra vis wordt ingekocht in Tulehu of Ambonstad.
Bung/oom Robbi Parinussa met de vangst van zwaardvissen

© IAAW foto Shirley Parinussa 16/1/2020
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Bereikbaarheid vluchtelingenlokaties
De lokaties zijn niet even makkelijk bereikbaar. Bijvoorbeeld Kamarue en Hanie zijn met de
motorfiets of auto te bereiken, terwijl Laori 1 en Laori 2 alleen lopend.

© IAAW foto Stany Bakarbessy/Mery Tuasela 21/1/2020

-------IAAW: Stany Bakarbessy/Mery Tuasela/Tim Waai/Willy Takarya

Page 9 of 9

