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Voorwoord 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In 2017 heeft er een volledige bestuurswisseling plaatsgevonden. Het huidige bestuur van 

Stichting Stepping Stones Bali heeft op 22 januari 2017 met veel enthousiasme het stokje 

overgenomen van het voormalige bestuur.  

 

Het bestuur dankt vanaf deze plek het voormalige bestuur voor hun enthousiaste inzet. 

 

De werkzaamheden van het bestuur van de stichting Stepping Stones Bali zijn erop gericht 

om de werkzaamheden van de lokale partnerorganisatie (Yayasan Stepping Stones Bali) 

te ondersteunen.  

Onder het kopje profiel en verder in het jaarverslag kunt u lezen hoe de verdeling binnen 

Stepping Stones Bali is. 

De werkzaamheden van de Yayasan Stepping Stones Bali zijn in 2017 verder uitgebreid. 

Met name het klompvoet project heeft een grote vlucht genomen.  

Marjanne Oomen, coördinator en Putu Supertama, oprichter zijn in 2017 in Nederland 

geweest om hun werkzaamheden toe te lichten. Onder ‘activiteiten in Nederland’ leest u 

welke activiteiten er allemaal hebben plaatsgevonden. 

Het bestuur heeft in 2017 ingezet op professionalisering en het vinden van andere 

geldstromen naast de reeds bestaande donaties.  

Stichting Stepping Stones blijft vooralsnog afhankelijk van donaties en deze zijn ook in 

2017 weer gul gedaan.  Namens het bestuur van stichting Stepping Stones Bali wil ik dan 

ook iedereen die Stepping Stones Bali financieel heeft ondersteund, heel hartelijk 

bedanken. 
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Zonder uw donaties zouden de programma’s en projecten op Bali niet kunnen bestaan en 

uitbreiden en daarmee zoveel voor het gehandicapte kind met een (fysieke) beperking 

kunnen betekenen. 

Daarnaast wil het bestuur ook een woord van dank richten tot alle mensen die voor de 

stichting belangeloos werkzaamheden verrichten. 

In het jaarverslag 2017 kunt u lezen welke activiteiten er in Nederland hebben 

plaatsgevonden met een onderverdeling in doel, resultaat en impact. Daarnaast is er de 

financiële verantwoording over 2017. 

In de bijlagen van het jaarverslag zijn de activiteiten in Indonesië opgenomen zodat u 

zowel de ontwikkeling als de inhoud van de diversen projecten kunt zien alsmede een 

organogram.  

Het bestuur is trots op de bereikte doelen in 2017, maar realiseert zich dat er nog genoeg 

werk aan de winkel is. Daarbij wordt er positief vooruitgekeken naar 2018. 

Wij wensen u veel leesplezier. 

Namens het bestuur van stichting Stepping Stones Bali 

Inge Ramaekers 
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Profiel 
 

Stichting Stepping Stones Bali (Nederland) 

 

Naam:      Stichting “Stepping Stones Bali” 

Oprichting:     9 december 2013 

KvK nummer:    59473924 

IBAN-nummer:     NL12 RABO 0317 1184 47 

 

Voorzitter:      Inge Ramaekers 

Secretaris:      Manon Pouw 

Penningmeester:     Geertjan Oomen  

Bestuurslid:     Ruud van Gorkom 

Bestuurslid:     Toon Oomen 

 

Yayasan Stepping Stones Bali (Indonesië); zie bijlage 1 

 

Naam:      Yayasan Stepping Stones Bali 

Oprichting:      14 oktober 2014 

Adres: Jalan Pura Wingin, Kalibukbuk, Singaraja, 

Bali  

Indonesië 

 

Pendiri (oprichter):    I Putu Supertama 

Pembina (eindverantwoordelijk):  Nyoman Subiksa 

Panggung Jawab (toezichthouder): Kadek Suarjana 

Ketua (voorzitter):    I Made Suadnyana 

Sekretaris (secretaris):    Kadek Suparta 

Bendahara (penningmeester):  Made Agus Krisna Bayu 

Anggota (medewerkers):   Putu Wira Sulaksana 

 

 

General manager Indonesia:  Marjanne Oomen 

Email:      m.oomen@steppingstonesbali.org 

Telefoonnummer (HP):   0062-(0)82340655789 

 

Website:      www.steppingstonesbali.org 

Facebook:      Stichting Stepping Stones Bali 

Email:      info@steppingstonesbali.org 
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Missie, visie, Doelstelling & Werkwijze 

 
 

 

 

Missie:  

Zorgen dat kinderen met een (fysieke) beperking 

alle benodigde stappen kunnen zetten in een 

optimaal revalidatieproces. Met andere woorden: 

Ieder (fysiek) beperkt kind in Indonesië kan op de 

best mogelijke manier revalideren en daarmee tot 

optimale zelfstandigheid en participatie komen. In 

de periode 2016-2021 richten we ons met onze 

initiatieven vooral op de regio Buleleng (Bali) – het 

gebied waar Stepping Stones Bali gevestigd is. 

 

 

Visie:  

Stapstenen neerleggen en met elkaar verbinden om 

de juiste zorg te genereren voor een kind met een 

(fysieke) beperking.  

 

 

Doel: 

Het bevorderen, verbeteren en ondersteunen van de 

kwaliteit van de (para)medische zorg op het eiland 

Bali in Indonesië ten behoeve van kinderen met een 

(fysieke) beperking. 

 

 

Het doel wordt onverdeeld in drie pijlers die los van 

elkaar worden benoemd, maar sterk in samenhang 

met elkaar staan. 
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3 pijlers Samenwerking, Educatie en genereren van 

optimale zorg & Vroegherkenning 

 
 

 

 

 

 

 

 

Pijler 1: Samenwerking  
Het creëren van een netwerk op het gebied van (para)medische zorg door de in 

Indonesië aanwezige kennis en expertise te inventariseren en met elkaar te 
verbinden. Hierdoor kan het beste zorg pad worden gecreëerd voor 

kinderen met een beperking en hun ouders. 
 

Pijler 2: Educatie 

  Door educatie aan het netwerk te bieden, zoals verloskundigen  
  en hulpverleners, wordt kennis over (fysieke) beperkingen  

van kinderen, maar vooral ook de mogelijkheden  
voor deze kinderen, vergroot. 

 

Daarnaast wordt educatie aangeboden  
aan ouders, zodat zij begrijpen  

welk zorg er nodig is voor hun kind.  
   

       Pijler 3: Generen van optimale zorg 

     Dankzij een sterk netwerk met nauwe  
        samenwerking en goede educatie,  

       kan worden gewerkt aan het bieden  
          van optimale zorg voor het kind. 

     

        Hierbij is er focus op  
‘vroegherkenning’. 

       Het eerder herkennen  
van een beperking  

            en starten met   

             optimale zorg.   
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Wat is onze Werkwijze  

Ieder (lichamelijk) beperkt kind moet toegang hebben tot maatwerk revalidatie. We willen 

dit graag bereiken door het invoeren, verbeteren en verbinden van diverse vakgebieden 

(medisch / paramedisch / sociaal) in een maatwerk revalidatie- en zorgprogramma. 

Stepping Stones zijn de verbindende factoren tussen de diverse vakgebieden waarop wij 

ons richten.  Om maatwerk te kunnen bieden aan elke patiënt is het van belang dat 

paramedici en medisch specialisten hun expertise optimaliseren en kunnen toepassen in 

dagelijkse situaties. Dit willen we bereiken door specialistische zorg en therapie samen te 

brengen / te organiseren (kennis, expertise en toepasbaarheid), maar ook door het houden 

van seminars, lezingen en workshops. Verder zorgen wij ervoor dat de randvoorwaarden 

voor revalidatie (transport etc.) aanwezig zijn voor het kind. Daarnaast zorgen wij ervoor 

dat ouders worden meegenomen in het (zorg)traject en ondersteunen wij hun waar nodig.  

 

 

 

Stepping Stones Bali 

Stepping Stones Bali is tweeledig, zo is er de Nederlandse Stichting Stepping Stones Bali 

die op dit moment voornamelijk als doel heeft om de lokale partner organisatie Yayasan 

Stepping Stones op Bali (de Indonesische stichting) zo goed mogelijk te faciliteren zodat 

de Yayasan zich zoveel mogelijk kan focussen op ontwikkeling en het uitvoeren van 

acties op Bali ten behoeve van kinderen met een beperking. (Zie bijlage 1) 
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De Nederlandse stichting genereert (sponsor)middelen en stelt deze beschikbaar om de 

diverse programma’s en projecten op Bali uit te voeren die passen binnen de visie en 

missie van Stepping Stones Bali. Het bestuur is verantwoordelijk voor een goede 

besteding van de budgetten en de beoordeling van de programma’s en projecten. Tevens 

is het haar doel om de Yayasan dusdanig te ondersteunen dat zij op termijn steeds meer 

in staat is om zo zelfstandig mogelijk te opereren. 
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Activiteiten Nederland 

  

Inleiding 

Het bestuur van Stichting Stepping Stones Bali heeft zich ten doel gesteld om in 2017 te 

werken aan verdere professionalisering en het vinden van andere, meer structurele 

geldstromen naast de hele waardevolle donaties van eenieder die Stepping Stones Bali een 

warm hart toedraagt.  

Het bestuur is in 2017 tien keer bij elkaar geweest en heeft daarnaast telefonisch en via 

mail met elkaar gecommuniceerd.  

 

Professionalisering en fondsenaanvraag 

In het kader van de professionalisering is Stichting Stepping Stones Bali in 2017 een 

samenwerking aangegaan met Bureau Internationale Samenwerking (BIS) van Martine 

Stoppelenburg. BIS heeft stichting Stepping Stones Bali o.a. ondersteund bij fondswerving. 

Dit heeft geresulteerd in het schrijven van een projectplan ten einde aan fondsen duidelijk 

te maken waar Stepping Stones Bali voor staat en welke programma’s en projecten er zijn 

en de daarvoor benodigde financiële middelen. De stichting is tevens lid van het KennisNet 

van BIS in het kader van deskundigheidsbevordering. 

Website: www.bureauinternationalesamenwerking.nl  

 

Doel:  

Concreet wil Stepping Stones Bali in de beleidsperiode 2016-2021 bereiken, dat in de regio 

Buleleng de handicap van baby’s/kinderen op een zo vroeg mogelijk tijdstip wordt herkend, 

dat zorgverleners op de hoogte zijn van de behandeling die voor verschillende handicaps 

mogelijk zijn en dat zo snel mogelijk door (para-) medici wordt gestart met de behandeling 

– ook als dit om de inzet van meerdere disciplines op verschillende locaties vraagt. 

 

 

 

 

http://www.bureauinternationalesamenwerking.nl/
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Resultaat: 

Voor 2018 hopen wij via fondswerving op een (structurele) financiële ondersteuning, zodat 

Stepping Stones Bali nog jaren zich kan inzetten om de (para)medische zorg op Bali te 

verbeteren en vooral kinderen met een (fysieke) bepekring te helpen. 

  

Impact: 

Wanneer er via fondsen structureel geld binnenkomt, kunnen programma’s en projecten 

ook structureel uitgebreid en versterkt worden. De impact zal niet op korte termijn  

zichtbaar zijn, maar de activiteiten zijn erop gericht om aan het einde van de beleidsperiode 

in 2021 meetbare positieve resultaten te hebben behaald, vooral ten aanzien van de leeftijd 

waarop behandeling van gehandicapte kinderen start.  

 

Te behalen, meetbare resultaten zijn:  

 Het aantal instanties dat een beroep op ons doet en waarmee we samenwerken (en 

die op de langere termijn ook onderling beter samen gaan werken om een 

multidisciplinair plan uit te voeren) is gegroeid; 

 Het aantal aanmeldingen voor onze seminars, lezingen en workshops is gestegen, 

met een aantoonbaar grotere diversiteit voor wat betreft instantie, vakgebied en 

locatie; 

 Als bij de instanties waarmee we samenwerken: 

o De leeftijd van aanmelding van kinderen gedaald is. De ultieme doelstelling van 

de stichting, die in deze beleidsperiode zeker nog niet kan worden gerealiseerd, 

is dat alle kinderen op zeer jonge leeftijd worden aangemeld om met een 

behandeling te starten (met een compleet behandelplan); 

o Het aantal kinderen met een -duidelijke- diagnose van een arts gestegen is; en 

o Er meer kinderen door meerdere disciplines worden geholpen. 
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RaboClubActie 

 

Doel: 

Ieder jaar verdeelt de Rabobank geld over 

verenigingen en stichtingen in hun werkgebied. Ze 

geven leden hierbij de gelegenheid om te stemmen 

op organisaties die ze een warm hart toedragen. 

Dat is in één zin Rabo Clubkas. Doordat Stichting 

Stepping  

 

Stones Bali een Rabobankaccount heeft, kon 

meegedaan worden aan deze actie. Wij hebben de 

stichting hiervoor actief opgegeven en gepromoot.  

 

Resultaat: 

We hebben ruim 300 euro opgehaald dankzij de 

Rabobank leden die ons een warm hart toedragen.  

 

Impact: 

Dankzij het opgehaalde geld kan de Yayasan 

investeren in projecten op Bali. 
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Bezoek Yayasan aan Stichting Stepping Stones Bali 

 

 

 

 

In het voorjaar zijn Marjanne Oomen en Putu 

Supertama zes weken in Nederland geweest. In 

deze periode hebben zij verschillende activiteiten 

uitgevoerd om bij te dragen aan het werk van de 

(Nederlandse) stichting en de (Indonesische) 

Yayasan Stepping Stones Bali, gericht op het 

verdiepen van expertise en het uitbreiden van het 

netwerk. Daarnaast stond promotie, netwerken 

en bedanken van vrijwilligers en sponsoren op 

het programma. Hieronder in chronologische 

volgorde de belangrijkste activiteiten. 

 

Sponsorlunch 

 

 

 

  

Doel: 

Om onze trouwe sponsoren te bedanken voor 

hun steun en nieuwe sponsoren te werven is een 

sponsorlunch georganiseerd. Hierbij hebben 

Marjanne Oomen en Putu Supertama een 

presentatie gegeven over de stichting en 

werkzaamheden op Bali. 

Daarnaast waren er partners uitgenodigd 

om aan de hand van hun verhalen de 

samenwerking en betrokkenheid met 

Stepping Stones Bali toe te lichten.  

 

Datum: 11 juni 2017 

Tijd: 12:30-16:00u 

Locatie: ’t Zand in Oirschot 

 

Resultaat: 

Deelnemers: +/- 100 sponsoren en 

geïnteresseerden 

Het was vooral een gezellige en leerzame 

middag, die heeft geleid tot een mooie 

extra donatie van ongeveer 1000 euro.  

 

Impact: 

Betrokkenheid bij het goede doel 

gecreëerd en versterkt. Door een 

presentatie van Marjanne Oomen en de 

partners zijn de aanwezigen met nieuwe 

verhalen geïnformeerd en betrokken bij 

de visie en missie van Stepping Stones 

Bali.   
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Klompvoetspreekuur Onze Lieve Vrouwen Gasthuis 

Doel: 

Ervaring opdoen in het Nederlandse revalidatieproces voor kinderen met een klompvoet. 

Tevens leren hoe een klompvoet spreekuur voor kinderen verloopt.  

 

Datum:  14 juni 2017 

Locatie:  Onze Lieve Vrouwen Gasthuis, Amsterdam 

 

Resultaat: 

Door het direct meemaken en actief deelnemen aan het revalidatieproces in Nederland is 

het nog duidelijker hoe belangrijk informatie aan ouders en de samenwerking tussen 

verschillende disciplines is. Zij moeten intensief worden meegenomen in het 

revalidatieproces van de kinderen om daadwerkelijk het optimale resultaat te behalen. 

 

Impact: 

Deze opgedane kennis draagt bij aan de ontwikkeling van de werkwijze op Bali. 

 

 

 

 

  



 

 

 

15 

 
 

 

 

 

 

 

Wereldwinkel Oirschot 

 

Doel 

Samenwerking met Stichting Eerlijk Waar. Eerlijk 

Waar wil samenwerken met lokale stichtingen die 

ook gevestigd zijn in het dorp Oirschot en een 

ontwikkelingswerk “achtergrond” hebben. Het doel 

van dit gesprek was vooral informatie uitwisselen 

over beide stichtingen.  

 

Datum: 19 juni 2017 

Locatie: Oirschot 

 

Resultaat: 

Samenwerkingsverband 

Een langlopende maandelijkse donatie van 25 euro 

 

Impact:  

Vergroting van het netwerk voor stichting Stepping 

Stones Bali 

Donatie ten behoeve van de activiteiten van de 

Yayasan. 
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Lezing bij Universiteit Maastricht (UM) 

Doel: 

Bekendheid creëren voor de stichting Stepping Stones Bali en haar werkzaamheden. De 

discussie starten “Wat is vroegherkenning?” en “Hoe vroegherkenning te verbeteren” met 

Nederlandse artsen in opleiding. 

 

Datum:      20 juni 2017 

Locatie:      Universiteit Maastricht, Huisartsen geneeskunde, 

https://youtu.be/xYPYKBi-8e0 (zie foto toelichting) 

 

Resultaat: 

Kennisvergroting over en voor de stichting. Er was veel discussie over “hoe dit het beste 

aan te pakken”. Het belangrijkste dat naar voren kwam is dat we vooral niet het wiel zelf 

moeten willen uitvinden (er zijn al gerelateerde initiatieven in andere delen van de 

wereld). Daarnaast is het belangrijk de samenwerking met lokale instanties te zoeken. 

 

Impact: 

Oriëntatie op Mogelijke stagiaires vanuit de UM naar de Yayasan op Bali. 

 

 

 

 

 

  

https://youtu.be/xYPYKBi-8e0
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Consultatiebureau Maastricht 

 

Doel: 

Stepping Stones Bali richt zich de laatste 

jaren steeds meer en intensiever op de 

vroegsignalering bij consultatiebureaus. 

Om hier meer kennis over te krijgen was er 

een oriënterend gesprek met een 

Nederlands consultatiebureau. Om 

informatie over vroegsignalering uit te 

wisselen en samen te onderzoeken wat er 

in de toekomst nodig is.  

 

Datum:  20 juni 2017 

Locatie: consultatiebureau Maastricht 

 

Resultaat 

Kennisvergroting over het onderwerp vroegsignalering en handvatten ontwikkelen om 

consultatiebureaus op Bali te ondersteunen.  

 

Impact: 

Inzicht verkregen in het feit dat de zorg die op consultatiebureaus in Indonesië wordt 

gegeven nog erg basaal is en er nog grote stappen te maken zijn. Stepping Stones Bali 

kan hier een bijdrage aan leveren door de structuur, doelen en activiteiten rondom en met 

het consultatiebureau (nulmeting) goed in kaart te brengen. Mogelijk voor de toekomst 

een interessante samenwerking voor huisartsen in opleiding. 
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Gesprek stichting Harapan Jaya 

Doel: 

Wij werken al een paar jaar samen met stichting Harapan Jaya. Dit door middel van 

ondersteuning van het operatieproject (o.a. door te vertalen) en kinderen uit Bali bij 

Harapan Jaya te laten opereren. Met behulp van dit gesprek is gekeken naar de 

mogelijkheden voor de toekomst. 

 

 

Datum: 25 juni 2017 

Locatie: Klooster Alverna, Aerdenhout 

 

Resultaat: 

Mogelijkheden in kaart gebracht en afspraken gemaakt voor een mogelijk vervolg. 

 

Impact:  

Er is geconcludeerd dat de samenwerking aan beide kanten wordt gewaardeerd en als 

waardevol wordt beschouwd. Tevens is uitgesproken dat het in de toekomst welkom is om 

meer kinderen te laten opereren in Sumatra. Per keer zal er gekeken worden of er 

ondersteuning nodig is voor het operatie project. 

 

 

Yaysan sluit aan bij een bestuursvergadering van de stichting  

Doel: 

Toelichting van de Yayasan over de (gedane) activiteiten tijdens het bezoek aan Nederland 

en de programma’s en projecten op Bali.  

 

Datum:  28 juni 2017 

Locatie:  Oirschot 

 

Resultaat 

Inzicht verkregen in de werkzaamheden en op te pakken zaken voor het bestuur in 

Nederland en op Bali. 

 

Impact: 

Doordat Marjanne Oomen en Putu Supertama een toelichting konden geven wat de actuele 

status is van de Yayasan is het voor het Nederlandse bestuur –nog meer- duidelijk 

geworden welke noden er zijn om deze activiteiten te kunnen waarmaken. 
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Presentaties en gesprek HAN 

 

Doel: 

Bijwonen van de presentaties 

stagiaires. Er is een samenwerking 

met de Hoge School Arnhem 

Nijmegen over het leveren van 

stagiaires aan de Yayasan op Bali. 

Deze stagiaires hebben na de 

stage/minor een eindpresentatie 

om aan te tonen wat hun leerweg 

en bijdrage aan de Yayasan is 

geweest (sustainability).  

 

Datum: 29 juni 2017 

Locatie:  Hoge School Arnhem 

Nijmegen (HAN), Nijmegen 

 

Resultaat: 

We hebben met het bezoek de 

afrondende presentatie kunnen 

meemaken met daarbij de 

(methode van) beoordeling voor 

deze studenten. Daarnaast hebben 

we de studenten voor september 

2018 gesproken en voorbereid op 

hun stageperiode bij Stepping 

Stones Bali. 

 

Impact: 

Het versterken van de 

samenwerking en intentie met de 

HAN. 
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Financiën 
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Bijlage 1: Activiteiten Indonesië 
 

 

Inleiding 

Yayasan Stepping Stones Bali (Indonesië) 

De Nederlandse stichting (Stichting Stepping Stones Bali) werkt nauw en direct samen 

met de lokale partnerorganisatie Yayasan Stepping Stones Bali. Deze lokale stichting is 

opgestart om effectiever en doelgericht op locatie te kunnen werken. De visie en de 

missie zijn voor beide stichtingen gelijk. De Yayasan in Indonesië geeft uitvoerend vorm 

hieraan. Voor de statuten in Indonesië zijn de visie en missie van de stichting Stepping 

Stones Bali vertaald naar het Basaha (Balinees).  

 

Ieder jaar wordt het beeld hoe de stapstenen rondom de programma’s en projecten nog 

beter kunnen worden aangelegd en welke stenen er nog onbreken, voor kinderen met 

een beperking in Indonesië, steeds meer helder. Dat is onze doelstelling en dit blijft 

iedere keer onze kernvraag voor de start van een nieuw programma: “Welke stapsteen 

liggen er goed, moeten worden bijgewerkt of worden nog gemist voor deze kinderen en 

hoe kan hierin worden voorzien?”  

 

In 2017 heeft de Yayasan het traject rondom zorg voor jonge kinderen verder uitgebreid. 

Deze kinderen heten hier “BALITA”. Dat betekent BA = bayi (baby), LI =  lima (vijf) en 

TA = tahun (jaar). Dit zijn kinderen die naar de consultatiebureaus komen voor controle 

en vaccinatie. Meer informatie hierover wordt geven bij het veldwerkprogramma, 

onderdeel “vroegherkenning/vroegsignalering”. 

De Yayasan heeft flink kunnen uitbreiden in de vroegsignalering en behandeling van 

kinderen met een klompvoet. De Yayasan is erg blij dat er hier dit jaar goede stappen in 

zijn gezet. 

Door de verschillende programmauitbreidingen in het jaar 2017 groeide de Yayasan uit 

haar voegen. Aan het einde van dit jaar is er daarom een extra ruimte gebouwd in de 

vorm van een overkapping. Dankzij deze overkapping is er meer plek voor bijvoorbeeld 

workshops, logopedie en revalidatie/trainen van de kinderen. Tevens is het een mooie 

ontvangstruime voor onze gasten die de Yayasan bezoeken. Een mooie aanwinst die 

zorgt dat er meer kinderen geholpen kunnen worden en in 2018 verdere groei mogelijk 

maakt. Om op de hoogte te blijven en de activiteiten “te volgen” staat op de website een 

eigen blog. 

 

Op de volgende pagina staat een schematische weergave van de doorontwikkeling van 

de Yayasan. 
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2017 2016 2015 

‘16 vs 

‘17 

Totaal in 

3 jaar 

Kinderen 
103 110 114 

↓  6% 

7 
327 

Workshops voor ouders en  

hulpverleners 
72 55 45 

↑  31% 

17 
172 

Deelnemers workshop 

(educatie) 
3157 2173 1612 

↑  45% 

984 
6942 

 

Uit bovenstaand overzicht blijkt dat de Yayasan een ontwikkeling heeft gemaakt richting 

educatie. In het overzicht is een kleine daling zichtbaar in ondersteuning aan individuele 

kinderen, maar een enorme stijging zichtbaar in het verleggen van de 

verantwoordelijkheden/ voorwaarden rondom goede  zorg voor deze kinderen. Het 

middel om het doel te behalen is dus verschoven van directe patientenzorg naar de meer 

langer termijn hulp van verbeteren van de zorg door de healthcare profesionals. Een doel 

van Stepping Stones Bali en een logisch gevolg is dat uiteindelijk door deze beweging er 

meer kinderen geholpen zijn.  
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Programma’s, projecten en activiteiten met bereikte 

resultaten 

 

Het Veldwerkprogramma 

 

Stepping Stones Bali richt zich vooral op het vergroten van kennis van personen in de 

directe omgeving van lichamelijk beperkte kinderen. Dit zijn vanzelfsprekend de ouders 

van de kinderen, maar ook de verloskundigen en de assistenten van de 

consultatiebureaus die deze kinderen vaak als eerste tegenkomen. Daarnaast zijn dit 

leerkrachten van de basisschool in het dorp. Stepping Stones Bali wil ook deze 

belangrijke mensen bereiken en ondersteunen, zodat de kinderen zo spoedig mogelijk de 

best haalbare zorg (en ontwikkeling) kunnen krijgen.  

De structuur van werken van dit programma hebben we opgezet in 2015 en verder 

doorgezet in 2016 en 2017. Onderstaand stappenplan is in de lijn van de afgelopen jaren 

consequent toegepast. De programma’s zijn gericht op een specifieke locatie en op een 

specifieke doelgroep. Bij de revalidatie van de kinderen is het belangrijk ook gebruik te 

maken van “educatie” in de vorm van adviseren, informeren en eventueel verwijzen.  

Dit is belangrijk zodat het helder wordt wat de mogelijkheden van de kinderen 

uiteindelijk zijn en het traject daarnaartoe. Dit geeft ouders inzicht en begrip in het 

zorgtraject dat ouders samen met hun kind hierin moeten lopen. 

 

Stappen van dit programma per dorp: 

1. Voorbereidingen:  

 Introductie van de stichting bij de puskesmas (huisarts en/of hoofd)  

 Introductie van de stichting bij het dorpshoofd en de verloskundige 

 

2. Activiteiten:  

 Vroegherkenning: meedraaien met alle activiteiten van de consultatiebureaus 

in het dorp 

 Educatie:  

 Informatie delen met de verloskundigen in het dorp en bij interesse ook 

lessen geven aan de assistenten van het consultatiebureau 

 Lessen geven aan en informatie delen met de leerkrachten van de 

basisscholen in het dorp 

 Huisbezoeken bij alle kinderen met een beperking in het dorp 

 

3. Afronden/overdragen: 

 Afsluiten met het dorpshoofd 

 Na afronding van de regio overdragen van activiteiten aan de puskesmas 

(huisarts) 

 Lange termijn: contact houden met de puskesmas en verloskundige voor 

vragen, verwijzingen etc. 
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Toelichting vroegherkenning/vroegsignalering 

Op dit moment is er nog niet veel kennis aanwezig bij ouders en lokale verloskundigen, 

waardoor een beperking/handicap vaak pas later wordt (h)erkend. Bij een uiteindelijke 

doorverwijzing is er op dit moment nog veel angst door onwetendheid: Moet mijn kind 

geopereerd worden? Is dat niet gevaarlijk? Is het niet zielig? Kan ik niet beter wachten 

tot mijn baby niet meer zo klein is? Er wordt vaak pas iets ondernomen als het kind op 

de schoolleeftijd komt, maar later starten met de behandeling vermindert voor 

verschillende beperkingen (bijvoorbeeld een klompvoet) de kans op optimaal herstel of 

maximale verbetering. (Een spastisch kind bijvoorbeeld herstelt nooit, maar revalideert 

om zoveel mogelijk zelfstandig te zijn.) 

 

Doel 

Met het Veldwerkprogramma draagt Stepping Stones Bali zorg voor het bieden van 

handvatten, in het kader van (h)erkenning en adequate handelingsbereidheid, voor 

ouders en hulpverleners(instanties) om een fysieke beperking bij een kind op een zo 

vroeg mogelijk moment te herkennen. 

 

Dit jaar heeft de Yayasan in verschillende delen gewerkt rond Seririt en Singaraja. 

 

Datum/periode:   Januari - december 2017 

Kecamatan (streek):  Seririt, Sukasada, Banjar, Buleleng, Gerokgak 

 

Resultaat: 

Dorpen:   15 

Consultatiebureaus:  72 

Verloskundigen:  32 

Ambtenaren sociale dienst: 14 

Kinderen/ouders:   3.157 

 

Alle betrokkenen zijn zich bewust van de belangrijke signalen gericht op vroegherkenning 

en kunnen hierop adequaat te reageren. 

 

Impact: 

Alle betrokkenen zijn zich bewust van het belang om kinderen met een beperking op tijd 

te herkennen. Yaysan Stepping Stones Bali blijft na afronding van het programma op de 

achtergrond paraat voor optimale begeleiding, verwijzing en/of eventuele behandeling.  

Doel voor 2018 is het borgen van deze impact. 
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Educatie: workshops voor kinderen en leerkrachten van de reguliere 

basisschool 

De workshop heeft als thema: ‘Kesadaran anak cacat di lingkungan dan sekolah dasar’   

(Samenwerking met leerkrachten en kinderen met een beperking op school). 

 

Doel: 

Deze  workshop  heeft  als doel  kinderen  en leerkrachten  kennis  te laten  maken  met 

verschillende fysieke beperkingen.  Met behulp  van  spellen en uitleg krijgen de kinderen 

een beter inzicht wat het is om een beperking  te hebben en welke mogelijkheden er dan 

nog  steeds zijn. Kinderen die met een  beperking  naar  het regulier onderwijs gaan, 

zullen hierdoor meer herkenning en begrip krijgen van de leerkrachten en leerlingen.  

 

Locaties:  

 Basisschool SD.I Cempaga  

 Basisschool SD. II Cempaga 

 Basisschool SD. III Kayu Putih 

 Basisschool SD. II Selat 

 Basisschool SD. III Selat 

 Basisschool SD. VI Selat 

 Basisschool SD. I Sambungan Basisschool SD. II Sambungan 

 Basisschool SD. I Panji Anom 

 Basisschool SD. II Panji Anom 

 Basisschool SD. I Tampekan 

 Basisschool SD. III Tegallinggah 

 

         Resultaat:  

Totaal aantal workshops:      12 

Totaal aantal leerlingen: 540 

Totaal aantal leraren:           25 

 

Impact: 

Kinderen  met een  fysieke 

beperking  worden op  de school 

toegelaten en worden 

opgenomen in de klas/school. Ze 

zullen uiteindelijk, net als andere 

kinderen in het regulier 

onderwijs, hun plaats vinden in 

de maatschappij. 
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Huisbezoeken 

In veel dorpen is al een lijst met kinderen (en ouderen) met een beperking. Deze is 

opgesteld door de sociale dienst. Aan de hand van deze lijst en -zo veel mogelijk -met de 

lokale verloskundige bezoekt de Yayasan kinderen thuis.  

 

Doel: 

Gezamenlijk wordt er samen met de stichtingen en klinieken een behandelplan opgezet. 

Bekeken wordt welke zorg al wordt geleverd door de andere instellingen. Kortom welke 

“stepping stones” om te komen tot goede zorg al aanwezig of nog (verder) ontwikkeld 

moeten worden. 

 

Datum:  Januari-december 2017 

 

Resultaat: 

De bezochte patiënten hebben door het netwerk van de Yayasan een optimaal mogelijk 

behandelplan, begeleidings- en revalidatieprogramma ter beschikking om tot een zo 

zelfstandig mogelijke ontwikkeling te komen. 

 

Thema:    Community based rehabilitation 

Patiënten bezocht: 103 

 

Impact: 

Samen met de andere organisaties en klinieken is er een gezamenlijke aanpak om 

kinderen te bezoeken en te voorzien van de juiste hulp. Hierbij heeft iedere specialisatie 

een eigen taak in de zorgketen voor de kinderen. Er is groeiend inzicht en begrip voor 

elkaars taken en verantwoordelijkheden en daarbij het belang van goede samenwerking 

tussen de stichtingen en klinieken. 
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Ondersteunen van patiënten (directe patiëntenzorg) 

 

Naast de kinderen die gezien worden in het Veldwerkprogramma (de huisbezoeken) 

komen ouders met hun kind ook (via-via) met een vraag naar de Yayasan op Bali. 

 

Doel: 

De ouders / kinderen worden geïnformeerd over de beperking van hun kind en de 

mogelijkheden van zorg hiervoor op Bali. Waar mogelijk worden deze kinderen 

doorverwezen binnen het gespecialiseerde netwerk van Stepping Stones Bali voor 

kinderen met een (fysieke) beperking. Wanneer nodig kan Stepping Stones Bali een 

revalidatieprogramma uitvoeren (in het geval van kinderen met een klompvoet) of 

concreet begeleiden.  

Datum:  Januari-december 2017  

 

Resultaat: 

Deze kinderen zijn op een optimale manier ondersteund en doorverwezen voor 

de nodige zorg. Dit is erg uitgebreid en afhankelijk van de missende “stapstenen” voor 

het betreffende kind. Van verwijzing tot en met begeleiden van onderzoek. 

 

Impact: 

Door het helpen van de kinderen die bij de stichting komen hebben we al een kleine start 

gemaakt met patiëntenzorg buiten de gebieden van ons Veldwerkprogramma. Daarmee 

zijn meer patiënten geholpen en is de samenwerking met andere klinieken en 

revalidatieintstellingen versterkt. 

 

Oefengroepen Jepun en Mawar ter ondersteuning van een andere stichting 

 

Door de sluiting van een 

plaatselijke revalidatiekliniek 

eind augustus heeft de 

Yayasan zorggedragen voor 

fysiotherapeutische hulp en 

specifieke begeleiding voor de 

baby’s en jonge kinderen (0-5 

jaar) met een beperking. De 

Yayasan schoot te hulp omdat 

directe en gerichte hulp bij 

deze kinderen essentieel is 

voor een goed herstel, zodat 

ze later goed kunnen lopen. 

Daarom is gestart met twee 

oefengroepen op locatie bij de 

Yayasan.  
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Datum:  September-december 2017 

 

Doel: 

Deze groepen waren voornamelijk gericht op de begeleiding/ondersteuning van ouders, 

met oefentherapie en adviezen voor thuis. 

Patiënten en ouders: 10 

 

Resultaat: 

De wekelijkse begeleiding van deze kinderen heeft ervoor gezorgd dat de kinderen deze 

maanden een optimale (motorische) ontwikkeling hebben doorgemaakt. Daarbij zijn 

ouders ondersteund en hebben ouders begeleiding gekregen in de vragen die ze hadden. 

Dankzij deze inzet konden we voor de kinderen van 0-5 jaar, de groep 

‘vroeggesignaliseerde kinderen’ de best mogelijke revalidatie bieden en hebben ze 

daarmee de juiste zorg en ondersteuning gekregen. 

 

Impact: 

Dankzij de opvang van onze Yayasan zijn na de doorstart van Yayasan So rehab 

verschillende kinderen daar weer gestart met intensieve fysiotherapie ten behoeve van 

hun herstel. 

 

Inloopspreekuur 

Verschillende patiënten die de Yayasan ontmoet hebben gelijksoortige problemen, zoals 

gehoorproblemen. De Yayasan organiseert een spreekuur in samenwerking met andere 

organisaties uit ons netwerk die wij hiervoor uitnodigen. Tijdens dit spreekuur worden 

deze kinderen uitgenodigd bij de Yayasan op locatie Bali. Daar krijgen ze direct een 

gehoorcheck met / bij onze samenwerkende organisaties en wordt er gekeken hoe ze 

verder geholpen kunnen worden om aan het (speciaal)onderwijs deel te nemen. Dit 

programma is dit jaar verder ontwikkeld en gestructureerd. De nieuwe kinderen krijgen 

altijd hulp via de ontwikkelende stappen (stapstenen). 

 

Doel: 

De hoofddoelstelling voor alle kinderen in dit programma is de voorbereiding en 

begeleiding naar (speciaal) onderwijs.  

 Intake met Stepping Stones Bali 

 Gehoor check door Lumina op de locatie Stepping Stones Bali 

      (Vervolg check in Denpasar bij Lumina: uitgebreid onderzoek met arts) 

 Ontvangen en laatste aanpassing van gehoorapparaat 

 Geregelde check van hoorapparatuur (kapot, batterijen, vocht, etc.) 

 Deelnemen aan de spraak/gebaren taalles 

 Begeleiding naar het speciaal onderwijs (SLB-B) 
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Datum:  19 april 2017  logopedie en gehoortest 

  05 augustus 2017 logopedie en gehoortest 

  20 september 2017 logopedie 

  20 oktober 2017 logopedie en gehoortest   

  20 november 2017 logopedie 

  20 december 2017 logopedie 

 

Locatie:  Stepping Stones Bali 

Samenwerking:  Kolewa foundation, Lumina 

 

Resultaat: 

Al deze kinderen zijn voorbereid voor het volgen van (speciaal) onderwijs, ouders zijn 

geïnformeerd en kinderen realiseren zich de mogelijkheden die zij met hun beperking 

hebben. 

 

Aantal kinderen:  25 

 

Impact: 

De samenwerking met het netwerk van de Yayasan wordt iedere keer sterker en beter 

ontwikkeld, waarbij iedereen meer zicht krijgt op zijn of haar taken en 

verantwoordelijkheden en het belang van de samenwerking voor de zorg van deze 

kinderen. Met het vervolg van dit project in 2017 is het multidisciplinair werken 

verbeterd. De doelgroep, revalidatiezorg en doelstelling is helder er wordt met een 

duidelijk plan van aanpak gewerkt. 
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Klompvoetproject 

 

Volgens de cijfers worden er circa 70 kinderen per jaar (cijfer 2013: 69) op Bali geboren 

met een klompvoet. Er zijn hier echter nog geen betrouwbare data van omdat het 

probleem vaak niet als zodanig wordt herkend, of er geen melding van wordt gemaakt. 

In 2017 is dit programma uitgebreid in 4 trajecten: 

- Herkenning: vroegsignalering 

- Ponseti behandeling 

- Operatie Sumatra 

- Inloopspreekuur 

 

Elk traject heeft zijn eigen subdoel, werkwijze en resultaat, maar alle trajecten dragen bij 

aan het gezamenlijke einddoel: alle kinderen met een klompvoet (in eerste instantie op 

Bali) krijgen direct de juiste zorg. 

 

Meerjarig hoofddoel: 

Het meerjarig hoofddoel van dit project is: bereiken dat ieder kind met een aangeboren 

klompvoet op Bali (Indonesië) geholpen kan worden met een adequaat en direct 

toepasbaar zorgtraject.  

 

Stepping Stones Bali wil dit bereiken door de volgende subdoelstellingen per traject: 

 Herkennen: consultatiebureaus en ouders (maatschappij) informeren over het 

herkennen van en de mogelijkheden voor een kind met klompvoet. 

 Specialisten: de betrokken specialisten bij de behandeling van een kind met een 

klompvoet betrekken, informeren, opleiden en begeleiden om te komen tot een 

optimaal revalidatietraject van een kind. 

 Revalidatie: de behandelaars en andere betrokkenen informeren, opleiden en 

begeleiden om te komen tot en een optimale begeleiding en revalidatietraject van 

een kind. 

 Richtlijn: de multidisciplinaire richtlijn ontwerpen, toepassen en laten gebruiken door 

specialisten en behandelaars die zijn betrokken bij het zorgtraject van een kind met 

een klompvoet.  

 

Het project is gericht op verschillende doelgroepen (van ouders tot en met medisch 

specialisten) zodat er op de lange termijn een continue verbetering in zorg plaats kan 

vinden. Doelgroepen zijn: 

 Hulpvragers: 

o Kinderen met een klompvoet; en 

o Ouders van kinderen met een klompvoet 
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 Deelnemers: 

o Medische professionals: fysiotherapeuten, verloskundigen, orthopedisch 

instrumentmakers;  

o Orthopedisch chirurgen: stafleden academisch ziekenhuis, chirurgen ziekenhuis 

Noord-Bali; en 

 Samenwerkende organisaties/stichtingen/klinieken: Puspadi Bali, Annika Linden 

Centre, Kolewa foundation, So rehab Bali, Suriyani Institute en Harapan Yaya. De 

laatste is gevestigd op Sumatra. Hier gaan de kinderen heen die die een uitgebreide 

operatie nodig hebben waar specialistische zorg voor nodig is.  

 

Herkenning 

Door zo vroeg mogelijke opsporing zal er uiteindelijk een makkelijkere en goedkopere 

behandeling kunnen worden toegepast voor volledig herstel van de kinderen. Er is 

daarom veel aandacht gericht op de eerste stap in het volledige proces van behandeling. 

 

Doel: 

Uitbreiden van de erkenning en herkenning van kinderen met een klompvoet. Het 

belangrijkste uitgangspunt is om de kinderen die op Bali met een klompvoet worden 

geboren samen met de samenwerkende organisaties zo spoedig mogelijk op te sporen en 

eventueel te starten met de conservatieve Ponseti behandeling. 

 

Resultaat: 

Als gevolg van het “vroeg-herkenning” programma (in 2015-2017) in het 

Veldwerkproject van Stepping Stones Bali is er in 2017 bij een streek van vijftien dorpen 

de kennis van de huisarts, verloskundige, verpleegkundige en ouders vergroot. Deze 

kennis is gericht op wat een klompvoet inhoudt, wanneer er moet worden ingegrepen en 

wat er gedaan moet worden om tot volledige of optimale correctie te komen. Het doel is 

dat kinderen in dit gebied vóór het eerste levensjaar direct naar Stepping Stones Bali 

worden doorverwezen voor diagnostisering en start van een adequate behandeling. Zie 

ook hieronder bij Ponseti behandeling.  

De stagiaires hebben in 2017 ook verschillende educatieve materialen ontwikkeld die 

maken dat we meer en makkelijker kennis kunnen overdragen ten aanzien van een kind 

met een klompvoet. 
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Behandeling Ponseti 

Met de behandeling van de kinderen met een klompvoet wordt intensief samengewerkt 

met Indonesische stichting “sesama-sesama” (orthopedisch chirurg) en Amerikaanse 

stichting “Miraclefeet” (donateur). 

 

Doel: 

Samen met lokale stichtingen is gestart met het implementeren en produceren van de 

specifieke Ponseti brace. Dit staat nog in de “kinderschoenen” en de Yayasan hoopt hier 

een gemakkelijker en snellere weg voor te kunnen gaan aanleggen. In september is 

Marjanne Oomen in contact gekomen met de stichting “Miraclefeet foundation”. Ze 

ondersteunen Stepping Stones Bali direct in de behandeling van de kinderen met een 

klompvoet door middel van gips, tenotomy (kleine operatie) en brace. De samenwerking 

wordt in 2018 doorgezet. 

Datum:   oktober-december 2017 

Locatie:   Stepping Stones Bali en Klinik Sahabat 

Samenwerking:  Sesama-Sesama, Klinik Sahabat en Miraclefeet 

 

Resultaat: 

11 kinderen zijn geholpen met behulp van de Ponseti behandeling. Voor deze kinderen is 

de gedeeltelijke of volledige behandeling toegepast om de complete voetcorrectie te 

krijgen en te behouden.  

 

Patiënten:   11 

 

Impact: 

Door middel van het helpen van de kinderen met een Ponseti behandeling werken 

verschillende disciplines samen en wordt het volledig proces van revalidatie voor alle 

partijen praktisch (makkelijker). Verschillende disciplines en hulpverleners verwijzen naar 

en helpen elkaar makkelijker ook voor andere kinderen naar in de toekomst toe. 

 

De kinderen die de volledige klompvoetbehandeling hebben gehad zijn in de toekomst 

zelfredzaam en kunnen zonder beperking een vak uitoefenen. 
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Operatie en revalidatie in samenwerking met Harapan Jaya 

Er zijn grote stappen gezet ten aanzien van de operatiemogelijkheden voor de oudere 

kinderen. Er is een nauwe samenwerking ontstaan tussen verschillende lokale artsen en 

Stepping Stones Bali. In het begin van 2017 zijn drie kinderen voor een -uitgebreide- 

operatie naar Sumatra gegaan. Daar zijn ze in februari geopereerd waarna ze na zes 

weken weer naar Bali konden komen.  Terug op Bali zijn ze intensief gevolgd en begeleid 

met actieve fysiotherapie en met het aanmeten van de juiste hulpmiddelen. Aan het 

einde van 2017 zijn deze kinderen nog onder driemaandelijkse controle om de verdere 

ontwikkeling van de voet –op afstand- te volgen. 

 

Datum:  januari- juli 2017 

Locatie:   Stepping Stones Bali 

Samenwerking:  Harapan Jaya, Yayasan So rehab 

 

Doel: 

Uitbreiden operatiemogelijkheden voor oudere kinderen en start van een nauwere 

samenwerking met lokale artsen. Daarmee directe zorg kunnen bieden voor kinderen 

met een klompvoet die niet met de conservatieve Ponseti behandeling geholpen kunnen 

worden. 

 

Patiënten:  3 

 

Resultaat: 

Drie kinderen zijn met een uitgebreide behandeling (operatie en revalidatie) geholpen 

aan hun klompvoet. Het intensieve deel van dit proces is gestart eind 2016 en liep door 

tot en met juni 2017. In het tweede deel van 2017 zijn deze kinderen nog onder controle 

met daarbij –zo nodig- begeleiding ten aanzien van de revalidatie. 

   

Impact: 

Dankzij de opvang van onze Yayasan zijn na de doorstart van Yayasan Sorehab 

verschillende kinderen daar weer gestart met intensieve fysiotherapie ten behoeve van 

hun herstel. 
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Inloopspreekuur klompvoet 

Naast de zorg, voorlichting en controle voor kinderen en ouders met een klompvoet 

hebben we ook een maandelijks klompvoetspreekuur. 

 

Doel: 

Alle kinderen die nog op controle (niet meer intensief in behandeling) zijn voor de 

klompvoetbehandeling zoals de kinderen die een brace dragen, begeleiden en 

ondersteunen.  

 

Datum: De laatste vrijdag van de maanden oktober t/m december 2017 

Locatie: Stepping Stones Bali  

 

Resultaat: 

Ook tijdens de laatste fase van de behandeling worden de ouders en kinderen begeleid. 

Als er vragen zijn of hulpmiddelen niet goed meer passen is er door het inloopspreekuur 

een lage drempel om deze zorg te continueren voor de kinderen. 

 

Impact: 

Doordat de Yayasan contact houdt met ouders is het gemakkelijker om (snel) in te 

grijpen mocht dit nodig zijn. De kans op een relaps (het terugkeren van de klompvoet) 

wordt hiermee zo klein mogelijk gemaakt.  
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Educatie & Workshop 

 

 

We proberen door middel van educatie stapstenen aan elkaar te verbinden en daarmee 

met zoveel mogelijk hulpverleners kennis te delen. Hiermee proberen we de directe zorg 

aan kinderen met een beperking te verbeteren. Door deze structuur rond het kind met en 

beperking te verbeteren willen we bijdragen aan een duurzame oplossing/verbetering 

voor deze zorg op Bali.   

 

Workshop voor ouders en kinderen door de 

Yayasan Stepping Stones Bali 

Ouders en hun kinderen komen vanuit de wijde 

omgeving in deze workshop bij elkaar. Deze 

kinderen hebben verschillende beperkingen en 

door samen te zijn en spelen zien en ervaren ze 

ook dat het bij andere kinderen ook niet “altijd zo 

makkelijk gaat”, maar ook dat er mogelijkheden 

zijn.  

 

Doel: 

Deze workshop heeft als doel de ouders kennis te 

laten maken met elkaar en elkaars ervaringen, 

problemen en oplossingen te delen. Daarnaast 

worden er onderwerpen aangedragen om als 

thema te gebruiken.  

 

Resultaat: 

In 2017 zijn er verschillende bijeenkomsten met 

ouders en kinderen geweest, deze waren vooral 

gericht op specifiek de beperking of leeftijd van 

het kind. Zie hiervoor ook onder de kopjes 

inloopspreekuur en klompvoetspreekuur. 

 

Workshops voor en door medische 

professionals 

Voornemen was om in 2017 weer enkele malen 

een Rehabilitasi meeting Stepping Stones te 

organiseren en te faciliteren. De workshop is 

echter op een andere manier ingevuld, omdat de 

Yayasan de hulpvraag van “yayasan global village 

Bali” kreeg voor meer inhoudelijke kennis over 

mensen met een beperking.  
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Deze stichting werkt met name in het noorden van Bali en komt bij de mensen thuis om 

een rolstoel aan te meten. Deze medewerkers hebben nog geen medische opleiding 

gehad en miste dit in hun werk. De medewerkers wilde graag door middel van de 

opgedane kennis in de workshop hun zorg verder uitbreiden.  

 

Doel: 

Het doel van het organiseren van deze meetings is het uitwisselen van bestaande 

informatie tussen medische professionals. De bijeenkomst wordt gegeven DOOR en 

VOOR medische professionals. Welke problemen komen ze in het werkveld tegen en hoe 

wordt dat aangepakt? De Yayasan organiseert, faciliteert en begeleidt deze 

bijeenkomsten. Het doel is om de specialisten op deze manier meer expertise te laten 

ontwikkelen, zodat meer en effectievere hulp kan worden gegeven aan kinderen met een 

handicap. 

 

 Specifiek voor de workshops voor Global village: meer achtergrondkennis over de 

beperkingen die de medewerkers van Global village tegenkomen. Het 

beantwoorden van vragen zoals; hoe een patiënt met Cerebral palsy te herkennen 

en te onderscheiden van Polio, wat zijn de verwachtingen bij een patiënt met 

Cerebral palsy?  

 

Datum: september-oktober-november 2017 

Thema:  Cerebral Palsy vs Polio 

Trainer:  Marjanne Oomen 

 

Resultaat: 

Deelnemers: 3, yayasan Global Village Foundation Bali 

De medewerkers van Global Village hebben meer zicht op de vormen en soorten van 

Cerebral Palsy. Ze kunnen daarin beter deze onderscheiden met de vaak gemaakte 

diagnose polio en een inschatting maken wat de toekomst voor deze patiënten brengt. 

 

Impact: 

Verbetering van de kennis en samenwerking tussen de Yayasans en het verbeteren van 

de zorg voor de patiënten.  
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Sjakitarius 

De Stichting Sjakitarius is een school die zich met name richt op kinderen met een 

mentale beperking. Deze kinderen hebben in sommige gevallen ook een fysieke 

beperking of vertraagde ontwikkeling.  

De trainingen aan de leerkrachten van de school zijn erop gericht om de leerkrachten te 

leren de beperking te herkennen en eventueel ook specifiek te kunnen benoemen.  

Marjanne Oomen is elke zes weken op de school Sjakitarius ter begeleiding van de 

kinderen met een fysieke beperking/ hulpvraag. 

 

Doel: 

Na de training kunnen de leerkrachten benoemen dat er bij verschillende kinderen in de 

klas problemen spelen zoals hierboven genoemd zijn.  

 

Datum:  circa 1 maal per 2 maanden 

Locatie: Stichting Sjakitarius Singaraja 

Trainer:  Marjanne Oomen 
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Resultaat: 

De leerkrachten op Sjakitarius Singaraja, school voor speciaal onderwijs, kunnen nu een 

fysieke beperking bij een kind met een mentale beperking herkennen en specificeren.  

 

Impact: 

Er is een proactieve samenwerking mogelijk in de (h)erkenning van deze kinderen, zodat 

–wanneer noodzakelijk –een behandelplan kan worden opgezet.  

In 2017 heeft Stepping Stones Bali meer verantwoordelijkheid gelegd bij de leraren in het 

zelf aangeven welke zorg ze nog missen en welke hulp ze hierbij nog nodig hebben. De 

Yayasan zal in de juist educatie voorzien. 

 

Op 10 maart 2017 is het hele team van Sjakitarius bij de yayasan Stepping Stones Bali 

geweest. Hier hebben we vooral informatie uitgewisseld. We hebben veel geleerd van de 

ervaring en kennis van de medewekers van Sjakitarius - gericht op de kinderen met een 

mentale ontwikkelingsachterstand. Wij kunnen dit gebruiken in ons Veldwerkprogramma. 

Daarnaast hebben we onze informatie kunnen delen met Sjakitarius waardoor we nog 

meer kunnen samenwerken met de (jonge) kinderen. 

 

Annika Linden Centre in Denpasar, Bali 

Het Amsterdamse revalidatiecentrum Reade geeft op Bali samen met het Annika Linden 

Centre een mooi revalidatie-educatieprogramma voor lokale medische professionals. 

Stepping Stones Bali heeft dit programma ondersteund door vertalen, uitleg en 

achtergrond te geven en het uitwisselen van ervaringen in Indonesië. 

Om goed te kunnen aansluiten bij de bestaande kennis is ervoor gekozen om eerst te 

inventariseren wat de mogelijkheden zijn (zie voorgaande Jaarverslagen) en is daarna 

gestart met het educatie-programma. In 2017 is dit doorgezet en is meer gerichte 

educatie gegeven op de thuissituatie van het kind met een cerebral palsy (spasme in het 

lijf door hersenbeschadiging opgelopen vlak voor, tijdens of direct na de bevalling).  

 

Datum:  13-24 maart 2017 

Thema:  educatieprogramma: Cerebral Palsy 

Trainer:  Revalidatiecentrum Reade (5 coördinatoren) 

 

Doel: 

Met behulp van de training kunnen de lokale deelnemers de nieuwe praktische en 

theoretische kennis over een kind met de diagnose cerebrale parese gebruiken voor een 

professioneler behandeling voor het kind.  
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Resultaat: 

Lokale deelnemers zijn beter in staat om de opgedane kennis uit de training inzetten ten 

behoeven van een kind met de diagnose cerebrale parese. 

Deelnemers: 21 deelnemers van YPK (Yayasan Peduli Kemanusiaan) en Puspadi Bali 

 

Impact:  

De werkzaamheden van Stepping Stones Bali bij dit educatieprogramma zijn faciliterend 

(niet inhoudelijk). Maar door deze ondersteuning is de communicatie tussen de 

Nederlandse en de lokale deelnemers effectiever en efficiënter. Tevens zijn er concrete 

stappen gemaakt om multidisciplinair samen te werken tussen de twee stichtingen en 

gezamenlijk te komen tot een professioneel revalidatietraject met gebruik van eigen 

discipline en kennis. 

 

Kolewa Foundation 

Onze samenwerking met Kolewa is vooral gericht op kinderen met gehoorproblemen (zie 

ook inloopspreekuur). Daarnaast wisselen we informatie en ervaring uit om de kinderen 

beter te helpen en begeleiden. 

 

Datum: januari-december 2017 

 

Doel: 

Kinderen met een gehoorprobleem en/of zichtprobleem de juiste behandeling kunnen 

bieden. 

 

Resultaat en Impact: 

Door de uitwisseling van informatie aan elkaar kunnen we kinderen effectiever helpen, 

begeleiden en verwijzen.  
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Ondersteuning van en samenwerking met lokale partners 

 

 

 

Uiteindelijk komt het allemaal neer op goede samenwerking met klinieken, ziekenhuizen 

en collega’s die ook hun uiterste best doen om kinderen met een lichamelijk beperking te 

helpen. Door de krachten te bundelen kunnen we met z’n allen zorgen voor een beter 

revalidatieproces (zie ook huisbezoeken, patiëntenzorg en spreekuur, hierboven). 

 

Harapan Yaya 

De stichting en revalidatiecentrum Harapan Jaya heeft twee keer per jaar een 

operatieprogramma. In de maand februari zijn deze operaties gericht op orthopedische 

problemen (aangeboren afwijkingen zoals klompvoet) en in oktober op plastische 

chirurgie (brandwonden en hazelip). 

 

Doel: 

Om dit programma zo soepel mogelijk te laten verlopen is er ondersteuning gevraagd in 

vertaling van en naar de Nederlandse artsen en patiënten en lokale hulpverleners. In 

2017 ging het in februari om twee (lange) intakedagen en met twee orthopedisch 

chirurgen (en hun assistenten) werd 8,5 dag geopereerd. 

Daarnaast heeft Marjanne Oomen ondersteuning gegeven als fysiotherapeut bij het 

orthopedische revalidatieproces.  

 

Datum:    6-18 februari 2017 

Locatie:   yayasan Harapan Jaya Sumatra 

Project “ondersteuner”:  Marjanne Oomen 

 

Resultaat: 

+/- 40 patiënten (met name kinderen) zijn in deze twee weken geopereerd.  

 

Impact: 

Dankzij de faciliterende ondersteuning van de Yayasan zijn er twee weken lang operaties 

geweest met assistenten in opleiding ‘Medan’, is de kennis voor orthopedisch zorg 

vergroot en konden de geopereerde kinderen met een intensief (meest optimaal) 

revalidatieproces starten.   
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So rehab Bali -> Teratai Charma Centre 

So rehab Bali was een revalidatiekliniek in de buurt van Yayasan Stepping Stones Bali. 

Deze kliniek is gericht op revalidatie door middel van fysiotherapie. Voor bepaalde 

patiënten hebben ze ondersteuning gevraagd aan de Yayasan locatie Bali.  

De stichting is gesloten per september 2017.  

In december 2017 is de stichting doorgestart onder de naam “Teratai Dharma Centre”. 

Dit in eerste instantie op de locatie van Yayasan Stepping Stones Bali gebeurd. 

 

Datum: januari-december 2017 (buiten de maanden september-oktober- 

                    november) 

 

Doel: 

Yayasan helpt So rehab Bali bij de revalidatie van kinderen door middel van onderzoek, 

adviezen, oefeningen en andere hulp naar aanleiding van vragen over de kinderen. 

 

Resultaat: 

De kinderen die zijn aangemeld voor het revalidatieprogramma hebben een constructieve 

intake en onderzoek gehad. Met deze gegevens is voor ieder kind een behandelplan 

opgesteld. Afhankelijk van de revalidatie is overgegaan op advisering aan de staf van  

So rehab Bali of zelf verder uitvoeren van behandeling (kinderen met een klompvoet).  

 

Impact: 

Dankzij de ondersteuning van de revalidatie en het opvangen van baby’s en jonge 

kinderen (tot 5 jaar) hebben zij geen achterstand opgelopen in hun revalidatieproces 

tijdens de doorstart van So rehab Bali. 

 

Congres ISPO 

Dit congres stond in het teken van de revalidatie van met name kinderen met 

verschillende aandoeningen (Cerebral Palsy, Kompvoet, Heupdisplasie). 

 

Datum:  10,11,12 augustus 2017 

Thema:  ISPO, Congres of international society for prosthetic and orthotics   

                      Indonesia 

Sprekers:  Lise Hjelstrom (directeur JSPO) 

   Olle Hjelstrom (Orthopedisch instrument maker) 

   Jules Becher (Nederlandse revalidatiearts) 

   Paul Wade (Australische arts) instructeur workshop 

Workshop:   Orhtosis for Congenital Talipes Equnio-Varus 

Deelnemer:  Marjanne Oomen 

Locatie:  Jakarta 
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Doel: 

Meer kennis opdoen rondom de bovengenoemde aandoeningen en het leggen van nieuwe 

waardevolle contacten, het uitbreiden van het netwerk van Stepping Stones Bali. 

 

Resultaat: 

Met behulp van dit Congres is er contact gelegd met verschillende specialisten en 

gerelateerde stichtingen. We zijn met dit bezoek geïntroduceerd bij de stichting 

Miraclefeet wat heeft geleid tot een constructieve ontwikkeling. Zie ook 

Ponsetibehandeling. Verder heeft Marjanne Oomen deelgenomen aan de workshop 

gericht op de Ponsetibehandeling voor kinderen met een klompvoet. 

 

Impact: 

Stepping Stones Bali zet zich met deze bijeenkomsten op de kaart en raakt in gesprek 

met belangrijke partners in het veld en daarbuiten. Dankzij het bezoek van Marjanne 

Oomen aan deze bijeenkomt en haar inzet heeft “Miraclefeet” een donatie gedaan voor 

de behandeling met de Ponseti methode.  

Contact gelegd met de Revalidatiearts algemeen bekend in de Nederlandse 

revalidatiezorg. Contact onderhouden en uitgebreid met een voortrekker van 

laagdrempelige hulpverlening van Ponseti behandeling voor iedereen. 

  

Bali Children Foundation 

De stichting Bali Children foundation is gericht op onderwijs voor “disadvantage” 

kinderen. De stichting heeft drie doelgroepen: kinderen van armen families, kinderen in 

onherbergzame dorpen en kinderen met een beperking. Ze gaven vooral hulp en 

ondersteuning aan de eerste twee groepen. 

 

Doel: 

Bali Children foundation wil nu ook graag kinderen met een beperking helpen door middel 

van onderwijs. Ze hebben daarvoor de hulp van Stepping Stones Bali gevraagd om 

optimale revalidatiezorg te kunnen bieden zodat deze kinderen ook naar het reguliere of 

speciale onderwijs kunnen.  

Programma:    

- Workshop aan lokale hulpverleners over “wat is een handicap” 

- Data laten verzameling door deze hulpverleners 

- Met de opgestelde lijst de kinderen van 4 tot 20 jaar bezoeken 

- Behandelplan op stellen voor deze kinderen 

- Kinderen 1 voor 1 ondersteuning/begeleiding/revalidatie etc. bieden 

met als einddoel daadwerkelijke verbetering tot educatie 

- Afronden met lokale hulpverleners; welke kinderen zijn op welke 

manier geholpen. 
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Datum:  januari-december 2017 

Locatie:  Cempaga 

 

Resultaat: 

In het dorp Cempaga zijn 26 kinderen (en jongvolwassenen) gedetecteerd met een 

beperking. Voor elk kind is specifiek gekeken welke behandeling (medisch, revalidatie) 

nodig was en welke voorwaarden gecreëerd moeten worden voor onderwijs.  

 

Kinderen:  26 

 

Impact: 

Het dorp Cempaga is nu beter bewust van de verschillende soorten beperkingen die er 

kunnen zijn. Herkenning van een “handicap” kan nu sneller en beter worden gedaan door 

de bewoners van het dorp.  

Verder is er per kind gekeken wat de beste zorg zou zijn, of welke voorwaarde het kind 

nodig had om met het regulier/speciaal onderwijs mee te kunnen doen. 
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Begeleiding stagiaires Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 

(HAN) 

 

Stepping Stones Bali is dit jaar verder gegaan met het begeleiden van stagiaires van de 

opleiding Fysiotherapie. De hoeveelheid informatie die in dit programma wordt 

aangeboden is uitgebreid, met name voor wat betreft het onderdeel Vroegherkenning. 

Verder hebben de stagiaires kennis gedeeld met de lokale medewerkers van Stepping 

Stones Bali. Dit is het eerste jaar dat er in twee periodes studenten zijn ingezet/begeleid. 

Van februari tot en met juni en van september tot met december (einde stageperiode 

januari 2018). 

 

Datum:  1 februari 2017 –1 juni 2017 

  1 september 2017- (21 januari 

2018) 

Thema:  Inventariseren en uitbreiden van het 

programma vroegherkenning 

(volksgezondheid) door middel van 

het ontwikkelen van 

informatiemateriaal en informatie 

overdracht aan de medewerkers van 

Stepping Stones Bali 

Begeleider:  Marjanne Oomen 

Opleiding: HAN 

 

Doel: 

Het doel van deze stageperiode was het uitbreiden van het volksgezondheidprogramma 

van Stepping Stones Bali met behulp van de stagiaires. 

De stagiaires kunnen met de specifieke kennis de Yayasan ondersteunen in het 

overdragen van kennis/educatie, een van de kernactiviteiten van de Yayasan. 

Stagiaires: 4 

 

Resultsst: 

In 2017 hebben twee “koppels” studenten bij Yayasan Stepping Stones Bali 

stagegelopen. De eerste stageperiode is met name gericht op het programma 

“vroegsignalering”. Er is een werkdocument gestart met informatie over de werkwijze 

van de lokale hulpverlening. De tweede stageperiode is vooral gericht op de 

vroegsignalering en hulpverlening van kinderen met een klompvoet. Ze hebben ter 

informatie over deze aandoening een poster en folder gemaakt.  

 

Impact:  

De studenten die bij de Yayasan stage komen lopen krijgen een breder beeld rond de 

zorg van revalidatie en van de gezondheidzorg op Bali (ten opzichte van de 

gezondheidszorg in NL). Het is een uitdaging om de beperktere mogelijkheden die in 

Indonesië zijn te gebruiken.  
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Bijlage 2: Organogram stichtingen 
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