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RONDZENDBRIEF VAN DE STICHTING"PUTRI KERAHIMAN”
Actief op het gebied van: Opvoeding en opleiding kansarme kinderen - Hulp aan vrouwen in
moeilijkheden en aan alleenstaande bejaarden - Ondersteuning armlastige patienten
No. 50
Periode: juli - september 2021
Sentani, 01-10-2021
Op het feest van „Kleine Treesje”, de heilige Theresia van Lisieux, Patrones van de Missie

Beste Voorvechters en Achterban van Poetri Kerahiman,
Zoals er een gulden regel, een gulden middenweg en een gulden snede bestaat, is dit een
gulden rondzendbrief: de 50ste, een gouden jubileum. Tientallen jaren heb ik u verslag
mogen uitbrengen van wat wij konden doen met uw giften, donaties en bijdragen ten bate van
het werk van de Stichtig Papoea Dochter van Compassie. De wederdienst van de door u
begunstigde kinderen, vrouwen, mannen bestond (en bestaat nog steeds) in de vorm van hun
oprecht gebed voor u en uw dierbaren waarbij ik mijzelf van harte aaansluit. U kunt ons
gebed beschouwen als een geestelijke handdruk die ons “Dankuwel” bekrachtigt.
Het feestvarken is de rondzendbrief, niet onze Stichting. De Stiching Papoea Dochter
van Compassie is van oudere datum dan de brieven, zij stamt uit 1992 en is opgericht door de
Vlaams-Belgische Zuster Marie-Etienne Warson (lid van de Congregatie Kleine Zusters van
Sint Jozef, moederklooster in Heerlen), samen met enkele geestverwanten, onder wie
schrijver dezes. Maar de brieven zijn pas begonnen in 1998, tevens het jaar dat Zuster MariieEtienne -de Papoea‟s noemen haar Suster Marietjen- “naar Huis werd geroepen.” Met deze
zegswijze geeft men hier aan dat iemand het tijdelijke verwisseld heeft voor het eeuwige. In
het begin stuurde ik de brieven halfjaarlijks, maar onlangs ben ik overgestapt op trimesteren soms zelfs kwartaalbrieven, in het besef dat de mij nog resterende tijd kort is. Voor de
gelegenheid vertel ik in heel deze 50ste brief over slechts één afdeling van Yapukepa: de
medische activiteiten van onze stichitng via de kliniek “Robertus”.
Het zou kunen dat u in uw (goede) hart denkt: “Bij een jublleum past een kado. Laat
ik deze keer iets extra’s overmaken.” In dat geval zijn de Bossche Franciscanen graag bereid
hun bankrekening ter beschikking te stellen. U kent ze al, want ze is nog steeds als voorheen:
de bankrekening: ABN-AMRO: NL52 ABNA 0416244181 t.n.v. Ned. Provincie v.d. Orde
der Minderbroeders, „s-Hertogenbosch, m.v.v. “voor kindertehuizen etc. Nico Dister”.

Klinik Robertus
Sentani-Jayapura
Papua-Indonesia
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Yayasan Putri
Kerahiman Papua
+++++++++++++++++
Jalan Raya Hawai,
Sentani 99352, Papua
0812 14855244 dr.Geis Maturbongs
0853 43138072, Ellysabeth Tokan
0812 40820348, Thomas Darmadi

Sr.Maricen Warson,
overleed 02/03/98

In 2004 moesten we de kliniek
sluiten: geen geld en geen
medische krachten.

November 2015 werd de kliniek
heropend door dr. Maria Carolina, speciaal voor de kineren
van het te-huis. Toen de
regering groen licht gaf op 23
Mei 2016 konden ook patienten
van buiten worden behandeld.
Opgericht in Sentani Jayapura
11 Februari 1994, door
Zr.Maricen Warson DSY (Belgia)
en schriiver dezes. Eerder had
Zr.Maricen al het kindertehuis
“Hawai” opgericht (1991) voor
weeskinderen en kansarme
kinderen. De kliniek was de
ziekenboeg van het tehuis waar
toen 89 kinderen woonden.
Langzamerhand ontwikkelde die
ziekenafdeling zich tot een
kliniekje dat ook mensen uit de
omgeving hielp.

De oprichtster van zowel stichting als
kliniek: Zr. Marie-Etienne Warson.

Maar onze eigen kinderen
hadden (en hebben nog steeds)
prioriteit .

Pastor Nico Dister OFM
Samen met Zr. Marie-Etienne
oprichter oprichter van de
klinek. Gezien zijn leeftijd (80 +)
behoort hij tot de rijpere jeugd, e
heeft men hem toevertrouwd
fondsen te werven opdat de
kliniek haar zegentijke werk kan
voortzetten, insya Allah.

Papoea is de armste van de 34
provincies van Indonesia
Maar de rijkste aan grondstoffen.

Arme patienten worden gratis
behandeld. Daardoor wagen
moeders hun zieke kinderen te
laten onderzoeken. Om dezelfde reden durven ook senioren
die niet goed in hun slappe
was zitten, zich te laten bebehandelen bij ziekte.

Yulian & Yosua (1 jaar)
Sinds 2016, toen we een officieel door de regering erkende
erkende kliniek werden, is het
aantal geregistreerde patienten
van jaar tot jaar teegenomen,
zoals u kunt zien in het
volgende statistiekje
Data Patienten:
Oude
Nieuwe
 2016
943
943
 2017
1.423
480
 2018
1.601
178
 2019
3.606
2.005
 2020
5.328
1.722
 2021 Mei 6.540
1.212 .
Nieuwe patienten betekent e
jaarlijkse toename.

Mens sana in Corpore Sano / Een gezonde geest in een gezond lichaam
Pandemi Covid -19
Om coronabesmetting te
voorkomen, worden patienten
met Covid-19 symptomen,
buiten het gebouw onderzocht.
1. Screening in de garage.

De staf bestaat uit 9 personen:
 2 huisartsen.
 2 apothekers
 2 Laboranten
 2 Verpleegkundigen
 1 Public Relations Officer

Van links naar rechts

1.dr.Geis Maturbongs (direktur)
2.Juan (Titin) Verpleegkundige
3.Yoseph Risal, Ass.Analist.
4.Ellysabet, Public Relations/PR
5.Alexander Kopong Buran (Apt)
6.dr.Rien A.Hutabarat (arts)
7.Meiranty A.Pata, Analist
8.Novita Bota Kung, Verpleging
9.Tabita Serontou, Pharmacie.

Openingsuren
Maandag t/m vrijdag
van 09.00 tot 15:00 uur
Behandeingen
 Algemene checkup.
 Wonden behandelen
 Laboratorium onderzoek :
-

Malaria,
Leukosit,
HB,
Diabetes,
Kolesterol,
Uric acid,
Widal

2. Onderzoek in de tuin.
Behalve in de garage wordt er
ook
buiten,
in
de
tuin,
onderzocht. Mensen zonder
symptomen worden in de kliniek
zelf onderzocht

Dr.Geis Maturbongs

Non Profit Kliniek
Wij zijn geen winstgevende
maar een sociale organisatie
die probeert te overleven.
Daarom enerzijds:
o Ziektekostenverzekerring,
o Cash betalen,
en anderzijds:
o Vrijstelling van betaling voor
armlastige patienten.
Asuransi
Voor verzekerde patienten
krijgt de kliniek Rp. 9000,- per
capita.
Cash betalen.
Niet verzekerde maar wel
kapitaalkrachtige
patienten
betalen het gewone tarief voor
hun mediche behandeling.
Gratisch behandeld
Armlastige patienten worden
gratis behandeld. Zij krijgen
een recommendatiebrief van de
sociale sectie van de kliniek
nadat deze zich op de hoogte
heeft gesteld van hun financiële

situatie.

3. Onderzoek binnen de kliniek
Gezonde kinderen – gezond
Papoea

Ruimte binnen de kliniek voor
patienten met niet-besmettelijke ziekten.

De Robertuskliniek kijkt uit naar uw steun en
hulp voor onze zusters en broeders die ziek
zijn en hopen dat ze -hoe jong dan ook- na
behandeling weer “de oude” zijn.

Een gezond kind kan de toekomst vol vertrouwen tegeoet
zien. Maar bij kinderen die
vaak ziek zijn, stagneert de
groei en ook hun intelligentie
lijdt daaronder.

We vinden het een voorrecht, via de kliniek
onze medemens in nood de helpende hand
te mogen reiken, en beseffen heel goed dat
we dat kunnen doen dank zij uw giften.

De man achter de schermen
is ongetwijfeld de heer Thomas Darmadi, secretaris van onze stichting en
hoofd van de gezondheidsafdeling. In een van mijn vorige brieven heb ik hem
aan u mogen voorstellen als mijn beoogde opvolger als fondswerver. Helaas
is hij niet van de generatie Indonesiërs die nog Nederlands kennen. Hij zal de
brieven dus in het engels schrijven en iemand van u zal zeker zo vriendelijk
zijn om ze te “verdietsen.” Sinds de opichting van de stichting YaPuKePa en
de kliniek Robertus, is hij bij beide betrokken. Zijn beroep was eerst
assistent-maanager van de Associated Mission Aviation (AMA), de
missievliegerij. Maar vanwege zijn kennis van het engels, werd hij gevraagd
secretaris te worden van de stichting Dian Harapan (= Lamp van Hoop) die
het gelijknamige katholieke ziekenhuis in Jayapura runt. Zijn activiteiten als
bestuurslid van onze eigen stichting deed hij in zijn vrije tijd. Maar sinds zijn
pensioen (in Indonesia op 56-jarige leeftijd (veel te jong!) houdt hij zich bezig
met onze kliniek, met name wat betreft malariabestrijding.

De naam “Robertus”
Tenslotte iets over de naam van de kliniek. “Robertus” is de voornaam van
twee personen met grote verdiensten voor onze kliniek, namelijk Rob
Janssen en Rob de Jong. Eerstgenoemde, piloot-in-ruste van de
Missievliegerij in Papoea, heeft ons geholpen bij de bouw. Laatst gnoemde,
bedrijfsarts-in-ruste, heeft ons meerdere jaren een bezoek gebracht en het
was ons een waar en groot genoegen te kunnen zorgen voor zijn huisvesting.
Bij die bezoeken maakte hij zijn medische kennis ten nutte van de kinderen in
Huize “Hawai”, De kliniek ligt immers op hun terrein. Ten teken van onze
erkentelijkheid voor beider inzet ten bate van de Papoea’s, hebben we
besloten onze kliniek naar hen te vernoemen.
En met de informatie over de naamgeving
beëindigt deze notoire
bedelmonnik zijn 50ste rondzendbrief in de hoop dat u de vier kantjes A4 in
de best mogelijke gezondheid hebt kunnen lezen en met groeten die -wat
hartelijkheid en dankbaarheid betreft- niets te wensen overlaten.
Nico Dister, OFM

