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December 2019:  Interviews met jongeren in de tentenkampen in Waai 

 

 

 
Ona Reawaruw  
 
 
Zij studeert nog en verblijft in het bosbouwcomplex langs de 
bergweg. Haar vader is overleden en zij woont met haar 
moeder, broers en zussen ... Ondanks de aardbevingen blijft 
zij gefocust op haar studie. Studeren om in de toekomst haar 
moeder financieel te helpen zodat  haar jongere broers en 
zussen naar school kunnen ... want na deze natuurramp, gaat 
het leven verder en een goede opleiding maakt het leven 
makkelijker, aldus Ona. 12/12/2019 
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Nor Saija 
 
Verblijft op een evacuatielokatie in de buurt van Batu Naga. 
Heeft haar school net afgemaakt en gesolliciteerd naar een 
baan in het ACC winkelcentrum. Ondanks de bevingen blijft zij 
enthousiast haar ouders steunen een inkomen te krijgen.. 
Sinds 2 maanden heeft ze een baan en pendelt tussen Ambon 
en Paso  Ze is dankbaar  en voelt zich gezegend dat ze werk 
heeft gevonden. 12/12/2019 
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Desi Pattireuw    

 
 
 
 
Desi heeft haar school afgemaakt. Gaat niet verder studeren 
omdat ze het collegegeld niet kan opbrengen. Wil zo graag 
snel een baan vinden om haar ouders te ondersteunen in hun 
dagelijkse levensonderhoud. 13/12/2019 
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Vivian Pattireuw  

Zit in klas 3 van de SMA (bovenbouw middelbaar onderwijs). 
Ondanks de moeilijke situatie wil ze toch haar school afmaken 
zodat ze in de toekomst haar gezin/familie  kan helpen. 
Hoewel de lessen niet zijn zoals ze  gewend is, geniet ze er nog 
steeds van en is dankbaar dat zij tot nu toe lessen kan volgen. 
13/12/2019 
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Wa Atika  

 
Wa Atika Is afkomstig van dusun Ujung Batu. De 
omstandigheden zijn nu alarmerend omdat hulp van de 
overheid steeds minder wordt ...Zij trotseert met bezieling  de 
natuurramp en concentreert zich op het vinden van een 
inkomen voor de dagelijkse voedselbehoeften. 13/12/2019 
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Wa Marni 

 

 

Wa Marni is van dusun Batu Naga. Haar huis is ingestort en 

zwaar beschadigd. Zij woont nu in een tent en is op zoek naar 

werk om haar ouders financieel te ondersteunen. 

13/12//2019 

 

© IAAW foto Stany Bakarbessy en Mery Tuasela 

 

 

Wa Una 

 
Wa Una is van Ujung Batu. Het huis van haar familie is zwaar 
beschadigd en ze kunnen er nog steeds niet in wonen. 
Normaal helpt ze elke dag haar bejaarde ouders met de 
moestuin om de inkomsten te verhogen. Maar vanwege de 
voortdurende aardschokken durft zij de werkzaamheden niet 
te hervatten. Ze hoopt dat de bevingen een keer ophouden 
zodat zij weer aan de slag kan. 13/12/2019 
 
© IAAW foto Stany Bakarbessy en Mery Tuasela 

 

 

Wa Hanima 

 
 
 
 
Wa Hanima is van Ujung Batu. Verblijft met haar gezin nog 
steeds in een tent die is beschadigd. Ze gebruikt materiaal van 
wat over is van haar verwoeste huis ter bescherming tegen 
regen en harde wind. Ze is moeder van een baby  en heeft 
dringend hulp nodig voor haar kind. 13/12/2019 
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Wa Wati  

 
 
Haar huis is verwoest. Ondertussen helpt zij haar man met de 
verkoop van kleine waren om het gezinsinkomen te verhogen. 
13/12/2019 
 
© IAAW foto Stany Bakarbessy en Mery Tuasela 

 

--------- 

IAAW: Stany Bakarbessy/Mery Tuasela/Willy Takarya.  


