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S t i c h t i n g  S u s i l a  D h a r m a  N e d e r l a n d  
 

Beste mensen, 

 

Hierbij een nieuwsbrief of beter gezegd een overzicht van waar wij ons, het bestuur van de 

Stichting SDNL, het afgelopen jaar mee bezig hebben gehouden. Het is vooral een bonte 

caleidoscoop van projecten die wij hebben ondersteund. Wat vooral daarin opvalt is de 

reikwijdte van onderwerpen, van voetbalacademie tot horecaopleiding, van kliniek tot opvang 

voor minderjarige asielzoekers. Allemaal opgezet en bestuurd door Subudleden die hun 

medeburgers willen helpen hun levensomstandigheden te verbeteren. 

Dat werk speelt zich af in het internationale Susila Dharma netwerk, een platte organisatie met 

nationale SD’s en projecten als leden, ondersteund door een kantoor in Montreal met een paar 

onderbetaalde en hardwerkende medewerkers, die voor de samenhang in het netwerk zorgen. 

Sinds het coronavirus heeft toegeslagen en er geen fysieke vergaderingen mogelijk zijn, heeft 

het netwerk zoom ontdekt. We spreken en zien elkaar nu elke twee maanden, wat absoluut een 

verrijking van de samenwerking betekent. En daarin wordt niet alleen over de organisatie 

gepraat, maar vooral inhoudelijk over projecten. 

Het plan is dat die zoommeetings in het nieuwe jaar doorgaan en dat er speciale zooms bijkomen 

waarin projectleiders vertellen en vragen beantwoorden, steeds een project per keer. Deze 

zooms zullen open zijn voor belangstellenden. We zullen ze tijdig aankondigen, zodat je kunt 

aangeven of je wilt deelnemen. 

Als bestuur zijn wij nog steeds met z’n vieren en dat gaat, hoewel versterking en vooral op het 

vlak van informatievoorziening (website en nieuwsberichten) welkom is. 

In het nieuwe jaar, als de corona-ellende beheerst is en we elkaar weer zonder beperkingen 

kunnen ontmoeten, zijn we van plan om een tot twee keer per jaar een Susila Dharma middag 

te beleggen voor mensen die graag willen meedenken, een soort steungroep. 

 

Intussen zijn donaties natuurlijk welkom, algemene waarvan we de besteding in de steungroep 

kunnen bespreken, of specifieke voor bij de overmaking opgegeven projecten. Het nummer van 

de bankrekening vindt je achterin. 

 

Maar eerst, veel leesplezier 

Reinbrand 

Leonard, 

Erica 

Geert 
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Projecten die wij steunen  
 

 
Guelson 

RSD Guelson is een NGO in Luanda, 

Angola, opgericht in 2010 door Subudlid 

Emanuel Mbassi met het doel een 

sportprogramma voor kinderen en tieners 

op te zetten, zodat ze hun talenten kunnen 

ontwikkelen en ver weg blijven van drugs, 

criminaliteit, prostitutie en tiener 

zwangerschap. 

Jongens en meisjes doen mee aan voetbal en 

handbal, ze worden geholpen bij het vinden 

van een geschikte school, eventueel wordt 

bijgedragen aan schoolgeld en ze krijgen 

een identiteitsbewijs, heel belangrijk, omdat 

veel kinderen nooit zijn aangegeven bij de 

burgerlijke stand. 

Guelson heeft een informeel onderzoek 

gedaan naar de oorzaken van de grote 

werkeloosheid onder jongeren. Daaruit 

bleek dat ze na de lagere school geen geld 

hadden voor een vervolgopleiding en dus de 

basisvaardigheden voor een baan of een 

start als zelfstandige misten. 

Omdat Guelson zelf onvoldoende fondsen 

heeft om collegegeld te betalen willen ze nu 

zelf aan jongeren de nodige basistraining 

gaan geven om ze klaar te maken voor 

succesvolle sollicitaties. Ze mikken op een 

slagingspercentage van 95% voor een 

erkend diploma. De leertrajecten worden 

afgestemd op de marktvraag,  de interesse 

en capaciteiten van de studenten en de 

beschikbare technische en personele 

mogelijkheden. 

De implementatie van het project kent 3 

fasen, waarin verschillende vaardigheden 

worden aangepakt, bepaald door vraag en 

interesse: 

1 computer-technologie, 

schoonheidsspecialisten en kappers 

2 voeding en horeca 

3 elektromonteur voor huishoudelijke 

apparaten, loodgieter, schilder en 

tegelzetter 

Guelson heeft al lokalen hiervoor 

beschikbaar en het is niet moeilijk om 

goedkope leerkrachten te vinden. 

 

Elk bedrijf vraagt tegenwoordig van zijn 

werknemers minstens enige 

computervaardigheid. 

In Angola is er geen klassieke opleiding 

voor schoonheidsspecialist of kapper. 

Guelson wil dus een model ontwikkelen om 

kandidaten in 3 maanden te trainen om 

kleine zaken te kunnen runnen en een 

duurzaam inkomen te verwerven. 

Wat betreft de kosten zoekt Guelson een 

evenwicht tussen zoveel mogelijk betalende 

deelnemers en het opzetten van een 

financieel duurzame organisatie, die niet 

voor 100% van donaties afhankelijk is. Het 

doel is dat tegen het einde van 2021 

minstens 20% van het budget wordt gedekt 

door de dan verwachte 500 tot 600 

deelnemers. 

 

 
 

De grote vraag is natuurlijk of deze korte 

cursussen nuttig zijn. Guelson denkt van 

wel, vooral als ze de behoeften van 

deelnemers en markt dekken. Het 

allerbelangrijkste is praktische ervaring, 

zodat de trainee kwaliteit kan leveren. Daar 

komt nog bij dat er doelgroepen zijn die snel 

een handwerk moeten leren, alleen al om te 

kunnen overleven. 

Opleiding is een kernbegrip in relatie tot 

armoede bestrijding. Stages en het 

beoefenen van een ambacht leveren een van 
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de oplossingen daarvoor. In Angola zijn 

veel jonge mensen die niet kunnen 

doorleren na de lagere school, er zijn 

alleenstaande moeders en weduwen, 

straatkinderen en werklozen die hun leven 

niet kunnen inrichten door gebrek aan 

hulpmiddelen.  

 

Guelson heeft een facebookpagina: 

www.facebook.com/rsdguelsonfc/ 

 

YUM scholarships 

Al een aantal jaren sponsoren wij 5 

scholieren in Cipanas op West Java op de 

middelbare school en een vervolgopleiding. 

Twee daarvan zijn afgelopen zomer 

afgestudeerd.  

 

Tholib heeft het 

einddiploma HBO in 

zijn zak en gaat nu 

verder op de universiteit, 

waar hij een cursus 

management gaat 

volgen. Het plan was dat 

hij 5 september zijn 

nieuwe studiegenoten 

zou ontmoeten maar door corona zit hij nog 

thuis en volgt online onderwijs. In het begin 

had hij er moeite mee, maar nu begint hij het 

wel leuk te vinden. Zijn vader ondersteunt 

hem financieel maar omdat die als los 

werkman geen vast inkomen heeft, kijkt 

Tholib uit naar een bijbaantje om in ieder 

geval zijn collegegeld zelf te kunnen 

betalen. Hij stuurt ons de volgend 

boodschap: 

‘ Dear Everyone in the SD Netherland, 

Thank you very much for your meaningful 

support. I am really grateful that I got your 

support since I was in Junior High School 

and now I already graduated from 

Vocational High School.  

You are my hero in my life. Stay safe and 

healthy, everyone! 

 

Ook Nilam is klaar en zoekt nu een baan op 

kantoor. Maar ook zij heeft last van de 

coronacrises omdat kantoren en bedrijven 

op dit moment erg kieskeurig zijn met  

nieuw personeel. Haar 

moeder is bakker en haar 

vader verkoopt haar 

brood huis aan huis. 

Terwijl ze wacht op een 

uitnodiging voor een 

gesprek helpt  Nilan haar 

moeder en maakt soms 

een traditionele cake, 

Pandan Cake, die ze aan 

haar vrienden verkoopt. 

Zij schrijft: 

‘Dear everyone in SD Netherlands, First of 

all, my parents and I would like to say: 

thank you very much everyone in the SD 

Netherlands. Your support was very 

valuable for me to finish my study at 

Vocational High School. Without your 

support, I'm not sure could finish my 

education. I hope everyone in SD 

Netherlands be healthy and success always.  

God bless you all.’ 

 

Hadi zit nu in zijn laatste 

jaar. Hij zou eigenlijk 

vorig cursusjaar  6 

maanden stage hebben 

moeten lopen, maar door 

de coronaellende heeft hij 

er maar 3 kunnen 

afmaken als monteur bij 

Pada Jaya Motor. Daarna 

moest hij online lessen 

volgen op zijn smartphone. Gelukkig heeft 

hij kort geleden op school een interview 

gehad voor een nieuwe stageperiode. Zijn 

vader is overleden en zijn moeder werkt om 

het gezin te kunnen onderhouden.  

Zij is erg dankbaar voor de hulp uit 

Nederland bij de opleiding van haar zoon. 

 

Miryanti is de jongste van twee. Ze woont 

samen met haar vader, haar broer werkt en 

woont in Bandung. Haar vader werkt op een 

boerderij en voor wat extra inkomen fokt hij 

schapen. Haar moeder is vorig jaar aan 

diabetes overleden. Miryanti volgt nu het 

laatste jaar van een cursus horeca, en ook zij 

studeert nu online, want de school ligt in de 

rode zone. 
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. 

De school van Heni ligt in 

de blauwe zone, wat 

betekent dat ze steeds een 

week op school zit en dan 

weer een week thuis 

online. Ze zit nu in de 

hoogste klas van senior 

high school met science 

als haar hoofdvak. Ze 

hoort altijd bij de 10 beste 

leerlingen van haar klas, 

in het laatste semester was haar gemiddelde 

score 90 % voor 15 onderwerpen. Ze heeft 

al een paar keer met de scheikunde 

olympiade mee gedaan. 

 

Alle informatie over projecten van YUM op: 

www.yumindonesia.org 

 

Beirut 

Op 4 augustus van dit jaar ontplofte een 

pakhuis vol grondstof voor kunstmest in de 

haven van Beirut met 180 doden, 6000 

gewonden, 300.000 daklozen en 10 miljard 

euro schade tot gevolg. En dat alles in een 

stad die al genoeg moeilijkheden heeft. Om 

de inwoners, die  worstelden met de fysieke 

en psychische gevolgen van de ramp te 

helpen, is de kleine   Subudgroep gaan 

samenwerken met plaatselijke 

hulporganisaties. Ze hebben zich 

geconcentreerd op die groepen die nog geen 

andere hulp hadden ontvangen, groepen die 

al te lijden hadden onder de corona 

pandemie met alle gevolgen zoals sociale 

isolatie en werkeloosheid. 

Er zijn contacten met de stichting Beit-Beit, 

die beschadigde huizen opknapt en ze weer 

bewoonbaar maakt, met Beirut Relief, en 

met een netwerk van een lokale pastoor. 

Drie leden steken de handen uit de mouwen 

bij herstelwerkzaamheden.   

Er is een oproep aan het SD netwerk 

geweest om geld te verzamelen om de hulp 

te kunnen bekostigen. SDNL heeft na een 

artikeltje in de Nieuwsbrief € 1000 kunnen 

overmaken. 

 

Fuegos 

 
In 2016 werd Equador getroffen door een 

hevige aardbeving, waarvan het 

zwaartepunt lag in de kustprovincie 

Manabi. Een gebied dat het economisch 

toch al zwaar had werd zo in een klap nog 

armoediger. Subudlid Michelle O’Fried 

trok zich het lot aan van de duizenden die 

huis en haard hadden verloren. Michelle is 

een voedingsdeskundige, die zich 

gespecialiseerd heeft in de inheemse 

gewassen en gerechten van de Andes. Zij 

heeft handboeken geschreven met hulp van 

groepen Indiaanse vrouwen. 

Samen met de directeur van een Deens 

project en met hulp van een bekende 

maatschappelijke organisatie in Quito heeft 

ze de NGO Fuegos opgericht, met als 

doelstelling mensen te helpen hun 

economische onafhankelijkheid te 

herkrijgen. De letterlijke vertaling is 

‘Stichting voor gastronomische 

ondernemingen en duurzame kansen”.  Ze 

doen dat in de stad door voornamelijk arme 

jonge vrouwen een training te geven met 

lessen en in een eigen restaurant waardoor 

ze daarna hun eigen horeca-onderneminkjes 

op kunnen zetten of in ieder geval ergens in 

de voedselketen werk kunnen vinden. Dit 

deel van Fuegos wordt voor een groot deel 

gefinancierd door een grote Italiaanse 

hulporganisatie. 

 

Op het platteland gebruiken ze een andere 

methode, maar ook gebaseerd op zelfhulp. 

Volgens Michelle is de keuken van Manabi 

van oorsprong gevarieerd en smakelijk, 

maar die kennis is in de loop der jaren 

vervaagd en vervangen door standaard 
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producten uit de supermarkt. Het plan was 

om een B&B project op te starten.  

De getroffen regio ligt in een toeristisch 

deel van de kust met een markt voor 

goedkoop logies zoals wordt gevraagd door 

uitwisselingsprogramma’s en airbnb. Het 

idee was, dat studenten uit de stad tijdelijk 

bij arme families zouden intrekken om ze te 

leren gezonder te koken met lokale 

producten, beter dan hun nu helaas 

gebruikelijke koolhydraatrijke dieet, en om 

ze te laten wennen aan betalende logees. 

Het hele Fuegos project is gericht op het 

gebruik van lokale producten, goed voor de 

boeren en voor de consumenten. 

Corona gooide echter roet in het eten, het 

B&B project moest worden uitgesteld. 

Daarom heeft Fuegos het roer omgegooid.   

 

 
Er zijn een negental families geselecteerd 

met getoonde affiniteit met gezond eten, die 

met hulp en goede raad van twee 

consultants lokale groenten in hun eigen 

tuin verbouwen en een training krijgen om 

voedzame en verantwoorde maaltijden te 

bereiden. De consultants kennen de lokale 

tradities en de principes van organische 

tuinbouw. Dit project loopt nu een paar 

maanden en straalt nu al uit naar buren en 

vrienden. 

Hopelijk kan het B&B project later in 2021 

gaan lopen. 

 

SDNL heeft samen SD Engeland en SD 

Amerika B de pilot mogelijk gemaakt. 

 

 

Meer info op: www.fuegos.ec/en/home/ 

 

IPM 

IPM is het project in Zuid-Afrika dat wij al 

een paar jaar steunen. IPM staat voor I 

Protect Me en heeft als doel kinderen, 

jongens en meisjes, en kwetsbare 

volwassenen de instrumenten in handen te 

geven zich tegen misbruik te kunnen 

verzetten door voor zichzelf en anderen op 

te  komen met eenvoudige 

zelfverdedigingstechnieken, maar vooral 

door grenzen te leren stellen en die bij 

anderen te respecteren. Het project is 

opgezet door Monica Clarke omdat helaas 

seksueel misbruik in Zuid Afrika aan de 

orde van de dag is. Haar visie is een Zuid 

Afrika waar mannen en vrouwen gelijk 

worden behandeld en waar persoonlijke 

grenzen worden gerespecteerd. 

 

IPM wil dat realiseren door op scholen en in 

gemeenschappen te werken aan  

genderongelijkheid, geweld op school, thuis 

en in de gemeenschap, HIV en AIDS. 

De trainingen 

worden gratis 

gegeven op 

scholen waar 

kinderen geen of 

heel weinig 

lesgeld  betalen. 

Het begint met 

bijeenkomsten 

van de hele 

school en per 

groep. Daarna 

worden wekelijks 

lessen per klas 

gegeven door de prevention workers van 

IPM. Dat zijn meestal volwassen 

vrijwilligers uit de lokale gemeenschap die 

de taal spreken en de lokale cultuur kennen. 

Ze worden geholpen door peer trainers, 

jongeren uit dezelfde buurt 

Leerlingen van middelbare scholen ouder 

dan 14 jaar worden ambassadors, die als 

oudere boers en zussen de prevention 

workers assisteren op lagere scholen en 

naschoolse clubs. Op elke middelbare 

school is een learner committee die het 

programma begeleid. Alle IPM werkers zijn 

herkenbaar aan hun rode t-shirts met logo. 
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Zo werkten ze, maar Zuid Afrika is hard 

getroffen door de Corona virus, ze zijn in 

volledige lock-down gegaan. IPM werd 

gedwongen om anders te gaan werken, de 

lock down regels kwamen voor iedereen als 

een complete verrassing, er was geen 

voorbereidingstijd. 

Covid 19 bracht niet alleen angst voor 

besmetting, het bracht ook andere zaken 

meer naar de oppervlakte, zoals 

depressiviteit, huiselijk geweld en sekse 

gerelateerd geweld. Kinderen zwierven 

over straat zonder begrip wat corona was. 

Er was meteen een schreeuwende behoefte 

aan support groepen voor vrouwen.  

Door de goede reputatie van IPM kregen de 

werkers de status van essentieel beroep. Ze 

konden dus hun werk blijven doen, maar 

met de corona voorzorgen in gedachten, 

zoals, handen wassen, mondkapjes voor, 

dagelijks de temperatuur meten en 1,5 

meter. 

 

 
Met de scholen gesloten en de kinderen op 

straat, hebben ze een geluidssysteem 

opgezet waarmee ze de kinderen bezig 

houden met spelletjes en verhalen. 

Tegelijkertijd geven ze informatie over 

corona, het belang om je aan de regels te 

houden en hoe veilig te blijven. Binnen die 

activiteiten zit altijd de basis boodschap van 

ongewenste intimiteit. De liedjes die ze 

zongen en de spelletjes die ze deden hadden 

altijd een aspect van bewustheid. Samen 

met de Nelson Mandela universiteit 

ontwikkelde IPM een aantal informatieve 

video’s.  

Voor de vrouwen zijn steungroepen 

opgericht volgens het principe van train de 

trainers: elke 2 trainers trainen 10 vrouwen, 

enzovoort. 

 

In de afgelopen herfst is er een verschuiving 

in verantwoordelijkheden geweest. Monica 

heeft zich uit de board teruggetrokken en is 

nu adviseur, de manager Randall is door 

geschoven naar de board (en is intussen 

verhuisd naar Nederland met zijn 

Nederlandse vrouw) en Cindy Jane Martins 

is de nieuwe dagelijkse manager in Zuid 

Afrika. Cindy is al vanaf het begin af bij het 

project betrokken. 

Met het zich verder terugtrekken van 

Monica is de Subud aanwezigheid in wezen 

ook uit het project verdwenen. Daarom trekt 

SD zich geleidelijk uit het project terug. We 

laten een gezond en financieel duurzaam 

project achter, goed ingebed in de 

gemeenschap en met goede contacten met 

overheden. 

 
www.iprotectmesouthafrica.org 

 

Cado 

Cado is een project voor kleine boeren in 

een afgelegen gebied van de Andes in 

Equador  met het doel hun levensstandaard 

te verhogen door ze in een coöperatie te 

laten samenwerken en ze de 

grondbeginselen van organische landbouw 

en fair trade te leren. Ze leven van de teelt 

van suikerriet en momenteel van de 

productie van organische alcohol voor de 

duurzame parfumindustrie. Succesvolle 

bedrijven als de Body Shop en Dr. Brunners 

interesseren zich voor hun produkten. De 

coöperatie omvat zo’n 250 families in de 

westelijke Andes op een hoogte tussen 600 

en 1800 meter. 

https://www.youtube.com/watch?v=Z1skT

kheMJQ 

 

Cado staat voor Consorcio Agro-artesanal 

Dulce Organico (Agricultural Artisan 

Organic Sugar/Sweet Consortium). Een 

Subudlid, Icsaan Cabrera, is een van de 

bestuursleden.  Hij  klopte bij SDIA aan 

omdat er dringend behoefte was aan een 

radiosysteem,.  Icsaan legde uit dat het 

aanwezige draadloze telefoonsystem 

onbetrouwbaar is en de boeren wonen te ver 

http://www.iprotectmesouthafrica.org/
https://www.youtube.com/watch?v=Z1skTkheMJQ
https://www.youtube.com/watch?v=Z1skTkheMJQ
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van elkaar voor regelmatig fysiek contact. 

Omdat de organisatie als een coöperatief 

werkt is het nodig om concensus te bereiken 

bij belangrijke beslissingen zoals de prijs 

van hun producten. Tot nu toe werd dat 

bereikt in vergaderingen die de boeren door 

de reisafstanden op kosten joegen. Met een 

radio communicatiesysteem zou dat veel 

makkelijker zijn. Verder moet veel 

informatie worden gedeeld over 

teeltmethoden voor organische landbouw 

en over fair trade waarbij een bepaalde 

kwaliteit van de ethanol en andere 

eindprodukten van suikerriet gehaald moet 

worden. In de huidige corona crises leveren 

ze trouwens de alcohol lokaal voor hygiëne 

en behandeling van infecties 

De meerderheid van de boeren zijn oudere 

mensen die niet kunnen lezen of schrijven 

en die geen lange afstanden kunnen 

afleggen, eigenlijk kunnen ze dus niet als 

coöperatie functioneren zonder dat 

radiosysteem 

De boeren hebben zelf $1500 bij elkaar 

gebracht terwijl het totale systeem circa 

$13000 kost. Daar zitten niet de kosten van 

een zendmast in, maar die kunnen ze tegen 

lage kosten zelf verzorgen.  

Het SD netwerk heeft dat bedrag bij elkaar 

gebracht, onze bijdrage was € 500 . Het 

radiosysteem wordt momenteel aangeschaft 

en geïnstalleerd. We verwachten dat er later 

nog wel wat geld bij zal moeten voor 

onderhoud en reserveonderdelen. 

  

 Enthum house 

Enthum House in East Sussex, Engeland, 

het centrale project van de Enthum 

Foundation, werd gesticht in 2018 naar 

aanleiding van de ervaringen van een aantal 

vrijwilligers die zich hadden bekommerd 

om minderjarige onbegeleide vluchtelingen 

die gestrand waren in de erbarmelijke 

omstandigheden van de  “Jungle van 

Calais”. 

Enthum House biedt opvang, ondersteuning 

en kansen aan minderjarigen (16 – 18 jaar) 

tijdens hun asiel aanvraag en op de weg  

terug naar een 

vol  eigen leven.  

De jongeren 

komen bijna 

altijd uit een 

gebied met 

oorlog, geweld 

of extreme 

veranderingen 

van het weer. 

Ze hebben op 

hun reis naar 

Engeland vaak traumatische ervaringen 

gehad. Veel jongeren lijden aan Post 

Traumatische Stress Disorder (PTSD) en ze 

hebben allemaal professionele begeleiding 

en steun van de gemeenschap nodig. In de 

12 maanden tot afgelopen maart werden in 

Engeland bijna 3500 aanvragen voor 

politiek asiel aangevraagd door onbegeleide 

kinderen en jongeren.  

Er is nog veel te weinig opvang capaciteit in 

Engeland. 

Enthum House probeert ze te helpen door 

middel van het Therapeutic Integration 

Programme (TIP), dat onder meer omvat: 

–    Het creëren van een veilige 

ontvankelijke omgeving met ervaren 

hulpverleners, therapeuten en vrijwilligers; 

–    Een in huis programma “Life-Wise” om 

zich maatschappelijke vaardigheden eigen 

te maken. 

–    Steun bij integratie in plaatselijke 

scholen en gemeenschappen; 

–    Het bijbrengen van nieuwe 

vaardigheden, interesses en sport, onder 

meer door het programma “A Band of 

Brothers” (http://abandofbrothers.org.uk). 

Enthum House werkt nauw samen met de 

lokale en regionale autoriteiten en heeft van 

die instanties lovende kritieken gekregen 

voor de manier waarop de organisatie zijn 

visie in de praktijk brengt en voor de 

resultaten met zijn gasten. 

In de afgelopen 6 maanden zijn er 6 nieuwe 

jongens bij gekomen die per schip en 

vrachtwagen naar Engeland zijn gereisd. 

Door de corona kon de staf ze geen normaal 

onderwijs aanbieden. Daarom is een 

noodprogramma Engels samengesteld dat 
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in house wordt gegeven, opdat de jongeren 

met elkaar, de staf en de buitenwereld 

kunnen communiceren. 

 
 

SDNL heeft met name bijgedragen aan een 

therapeut die de jongeren helpt met het 

verwerken van trauma’s, zowel individueel 

als in groepen. 

 
www.enthumfoundation.org 

 

DRC Anamed 

Het internationale SD-netwerk is betrokken 

bij de opzet van gezondheidscentra in de 

DR Congo, die samen met de lokale 

gemeenschap worden beheerd. Het eerste 

pilot project werd gebouwd in Lemba Ibu in 

de buurt van Kinshasa. Het demonstreerde 

het belang en de mogelijkheden van een 

gemeenschap die samenwerkt met lokale 

autoriteiten met als doel laagdrempelige, 

duurzame zorg te leveren naast initiatieven 

op het gebied van bewustwording en 

preventie. In 2013 werd als tweede fase van 

het project een moederschapskliniek 

geopend in Kwilu Ngongo voor prenatale 

consultatie, bevallingen, consultaties en 

inentingen van baby’s en peuters en 

behandeling van ziektes als malaria en 

HIV/AIDS. Intussen draaien er 4 klinieken 

in de Congo. 

 

SD DRC wil in haar klinieken het gebruik 

van natuurlijke medicijnen promoten en ze 

zijn op het spoor gekomen van Anamed. 

Dat staat voor Action for Natural Medicin, 

opgezet door een Duitse dokter samen met 

Afrikaanse healers, die zagen dat 70% van 

de bevolking geen westerse medicijnen kon 

betalen, terwijl de kennis over traditionele 

geneeskrachtige planten en kruiden 

verloren ging en met moderne apothekers 

methoden de verwerking sterk zou kunnen 

worden verbeterd. Anamed probeert die 

twee te verenigen.  

Ze hebben in 1994 is een Duitse NGO 

opgezet met als missie:  “We dream of a 

world in which even those people living in 

the most simple circumstances meet their 

own health needs by using their skills and 

abilities to utilise locally available 

resources, and by working in cooperation 

with others. Families, communities and 

health centres in the Tropics and even entire 

regions take responsibility for their own 

health and thereby become virtually 

independent from imported products.” 

 

In september 2017 hebben Susila Dharma 

mensen van de Congo, Duitsland en Canada 

dokter Konda, het hoofd van het Anamed 

centrum in Kinshasa, bezocht. De contacten 

resulteerden in een cursus in augustus 2019 

met 30 deelnemers, georganiseerd door 

Victorine Mpampu, verpleegster in een van 

de klinieken en Susila Dharma lid, met 

financiële hulp van het SD netwerk. 

 

  
Als direct resultaat werden 4 tuinen 

ingericht voor medicinale planten, waarvan 

een bij de kliniek in Kwilu Ngongo waar het 

allemaal was begonnen. Intussen verkopen 

de deelnemers hun producten, thee,  zalf en 

druppels. De interesse groeide en er is in 

november een tweede workshop gehouden 

met 28 deelnemers.  

De derde staat gepland voor februari 

volgend jaar en ook daar zal SDNL een 

bijdrage aan leveren. 

 

https://www.enthumfoundation.org/
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Voor alle Susila Dharma activiteiten in de 

DR Congo: www.susiladharma.org/sd-dr-

congo/, of wie Duits kan lezen een speciaal 

nummer van de Umschau, de nieuwsbrief 

van SD Duitsland, dat helemaal over SD 

activiteiten in de Congo gaat. ( een mailtje 

naar sd@subud.nl en je krijgt hem 

gemailed) 

 

Permakultur Kalimantan 

 

 
 

Yayasan PK in Centraal Kalimantan helpt 

lokale boeren om een duurzame vorm van 

landbouw te ontwikkelen in plaats van het 

veelvuldig gebruik van kunstmest. Dat is 

natuurlijk beter voor het milieu, maar het 

verhoogt ook hun voedselzekerheid en 

daarmee de weerbaarheid van de 

gemeenschap. De programma’s omvatten 

organische tuinbouw, regeneratieve 

landbouw en land management praktijken. 

Het doel is de boeren kennis bij te brengen 

van de permacultuur, die de natuur, 

traditionele kennis en moderne wetenschap 

bij elkaar brengt waardoor een cultureel 

vertrouwd groeisysteem wordt ontwikkeld. 

Dat geeft lokale mensen de gereedschappen 

om teeltmethoden te gebruiken, die 

duurzaam zijn en zo weinig mogelijk 

schade toebrengen aan het kwetsbare 

oerwoud ecosysteem. 

YPK doet dit door workshops en cursussen 

te geven, waarmee boeren en dorpsleiders 

worden getraind in :.  

• Organic farming 

• Compost-making 

• Nursery establishment 

• Irrigation ditches 

• Pesticide reduction/elimination  

• Seed banking 

• Indigenous plant cultivation 

• Kitchen gardens 

 

 
 
www.permakulturkalimantan.org 

 

YUM en Borneo Football in coronatijd 

 

 
Sinds het coronavirus ook in Indonesië de 

kop opstak werken YUM en BFI samen om 

de gevolgen voor degenen die het niet zo 

breed hebben te  lijf te gaan. 

 

Volgens het ministerie van onderwijs 

moesten ineens 45 miljoen leerlingen en 

studenten thuis werken. En daarmee stopte 

ook het onderwijs voor veel kinderen op het 

platteland door gebrek aan internet en 

elektronica. Technologie is niet inclusief.  

YUM werkt met meer dan 30.000 mensen 

in West Java en Centraal Kalimantan en BFI 

werkt in Centraal Kalimantan, waar zelfs 

voor de pandemie meer dan de helft van de 

bevolking geen goede toegang had tot 

gezondheidszorg en onderwijs. Met het 

sluiten van fysiek onderwijs zijn de 

gevolgen dramatisch. Onderwijzers en 

leraren in openbare scholen rapporteren dat 

maar 15% van de leerlingen nog hun 

huiswerk maken en sommigen hebben het 

contact met hun leerlingen helemaal 

verloren. Leraren hebben gehoord dat er 

leerlingen zijn die erover denken om maar 

http://www.susiladharma.org/sd-dr-congo/
http://www.susiladharma.org/sd-dr-congo/
mailto:sd@subud.nl
http://www.permakulturkalimantan.org/
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helemaal met school te stoppen. Leerlingen 

zijn buiten schooluren gaan werken om hun 

familie te helpen en het zou niet 

verwonderlijk zijn als er een toename in 

kinderarbeid en vroege huwelijken te zien 

zou zijn. 

Schoolhoofden in Centraal Kalimantan 

hebben de hulp van NGO’s ingeroepen om 

oplossingen te vinden. Maar 60% van de 

huishoudens op het platteland heeft min of 

meer betrouwbaar internet. Daarbij komen 

de kosten van abonnementen die leraren en 

leerlingen zelf moeten dragen en verder 

hebben leraren geen ervaring met online 

lesgeven. 

 

De oplossing 

YUM heeft zijn programma’s aan de 

coronanoden aangepast opdat kinderen uit 

arme gezinnen de lessen kunnen blijven 

volgen vooral door de communicatie tussen 

leraren, leerlingen en ouders te faciliteren: 

- Reiskosten voor leraren of YUM 

medewerkers om leermiddelen naar 

de leerlingen te brengen en op te 

halen worden vergoed 

- Toegang tot computerfaciliteiten 

voor scholen die dat niet zelf hebben 

- Het gebruik van internet voor 

leraren en ouders die het niet zelf 

kunnen betalen mogelijk maken 

- Les in kleine groepjes op de lagere 

school in lezen, schrijven en 

rekenen faciliteren. 

- Trainingen aan leraren in computer 

hardware en software geven vooral 

gericht op moderne lesmethoden 

zoals project-based learning 

- Training in het onderkennen van 

kwetsbare kinderen (kinderrechten, 

kinderbescherming) en daar actie op 

nemen 

In eerste instantie mikt YUM vooral op de 

lagere school en dan vooral de eerste en 

tweede klas ( groep 3 en 4). In West Java en 

Centraal Kalimantan bereiken ze 10 

scholen, 100 onderwijzers, 150 

dorpshoofden en 600 leerlingen en hun 

ouders met de volgende resultaten: 

- 40 onderwijzers hebben een 

internetaansluiting gekregen 

- 40 onderwijzers krijgen hun reisgeld 

vergoed  

- Meer dan 40 hebben training 

gekregen in hardware en software 

- 600 ouders hebben een 

internetverbinding gekregen 

- 600 leerlingen hebben in kleine 

groepjes les gehad en 300 hebben 

extra bijles gehad in lezen, schrijven 

en rekenen 

- 150 dorpshoofden en 100 leraren 

hebben een training gevolgd in 

kinderrechten en 

kinderbescherming 

Hierdoor kunnen onderwijzers volgen of de 

leerlingen de lessen hebben begrepen, ook 

via online lessen. Tenminste 85% van de 

eerste- en tweedeklassers kunnen 

eenvoudige rekensommen oplossen, ze 

kunnen vloeiend lezen en goed begrijpend 

lezen. Leerlingen met leerproblemen gaan 

duidelijk vooruit. Ouders ervaren minder 

stress en eenzaamheid. Een community-

based mechanisme is opgezet om kwetsbare 

kinderen te herkennen. 

 
BFI bereikt met hetzelfde programma 300 

kinderen van de eigen voetbalacademie en 

helpt daarnaast 1200 kinderen in de regio. 

YUM en BFI brengen hygiëne kits rond en 

voedselpakketten met basisproducten zoals 

rijst, bakolie, eieren, sardientjes en biscuits. 

Informatieve video’s worden op social 

media gezet en spandoeken, posters en 

flyers worden verspreid.  

En natuurlijk houdt BFI zijn voetballers en 

-sters scherp met on-line filmpjes. 
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Als je wilt bijdragen aan het werk van het 

SD netwerk in het algemeen, of aan een 

specifiek project, dan kan je een bijdrage 

storten op bankrekening NL07ABNA 

0515376566, t.n.v. Stichting Susila 

Dharma Nederland, eventueel met 

vermelding van het project. 


