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Voorwoord

Beste lezer,
Voor u ligt het jaarverslag van de Stichting Stepping Stones Bali 2018. We hebben weer met veel plezier
en door hard te werken op Bali veel mensen kunnen helpen. We hebben kinderen geholpen, maar ook
ouders ondersteund en educatie gegeven aan hulpverleners/ partners. In dit verslag vindt u de missie
en de visie van Stepping Stones Bali en hoe wij in 2018 hier vorm aan hebben gegeven. Daarnaast
vindt u de financiële verantwoording over 2018.
Als eerste zullen de activiteiten worden benoemd van het Nederlandse bestuur, die hun best doen om
de Yayasan (stichting op Bali) te ondersteunen, zodat zij hun werkzaamheden voor de kinderen met
een fysieke beperking optimaal op Bali kunnen uitvoeren. In bijlage 1 vindt u een uitgebreide
beschrijving van de activiteiten van de Yayasan op Bali.
Op deze plek willen wij iedereen bedanken die Stepping Stones Bali heeft gesteund,
vermogensfondsen, donateurs en vrijwilligers. Dankzij jullie bijdrage en inzet zijn kinderen op Bali met
een beperking geholpen.
Namens het bestuur van Stichting Stepping Stones Bali wensen wij u veel leesplezier.
Inge Ramaekers & Manon Pouw
Voorzitter & Secretaris Stichting Stepping Stones Bali
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Missie, visie, Doelstelling & Werkwijze

Onderstaand leest u de missie, visie en doelstelling van
zowel de Nederlandse stichting als de Indonesische
Yayasan Stepping Stones Bali. Beide besturen
onderschrijven deze, maar hebben hierin ieder hun eigen
rol.
De werkwijze beschrijft de manier van werken door de
Yayasan, deze wordt uiteraard volledig ondersteund door
de stichting Stepping Stones Bali.

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 en te verlenen 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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Drie 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: Verlenen en 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
‘vroegsignalering’.
Het eerder herkennen
van een beperking
en starten met
optimale zorg.
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Wat is de Werkwijze
Ieder fysiek beperkt kind moet toegang hebben tot maatwerk revalidatie op maat. Stepping Stones Bali
wil dit 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 wordt bereikt door specialistische zorg
en therapie samen te brengen / te organiseren (kennis, expertise en toepasbaarheid), door onder
andere het houden van seminars, lezingen en workshops. Verder wordt ervoor gezorgd dat de
randvoorwaarden voor revalidatie (transport etc.) aanwezig zijn voor het kind. Hierin worden de ouders
meegenomen in het (zorg)traject en ondersteunen waar nodig.

Stepping Stones Bali
Stepping Stones Bali is tweeledig, zo is er de Nederlandse Stichting Stepping Stones Bali die
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 goed 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 heeft in 2018 middelen gegenereerd via vermogensfondsen en sponsoren
en deze beschikbaar gesteld aan de Yayasan om 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 de beoordeling van de programma’s en projecten en een goede besteding van de budgetten.
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.

Activiteiten Nederland

Inleiding
Het bestuur van Stichting Stepping Stones Bali heeft zich in 2018 het doel gesteld om te werken aan
verdere professionalisering en het vinden van meer structurele geldstromen naast de hele waardevolle
donaties van eenieder die Stepping Stones Bali een warm hart toedraagt.
Het bestuur is in 2018 zes keer bij elkaar geweest en heeft daarnaast telefonisch en via mail met elkaar
gecommuniceerd. De voorzitter heeft ongeveer om de twee maanden via skype rechtstreeks contact
gehad met Marjanne Oomen op Bali om Indonesische en Nederlandse bestuurszaken op elkaar af te
stemmen.
Professionalisering en fondsenaanvraag
In het kader van het verwerven van structurele gelden is Stichting Stepping Stones Bali in 2017 een
samenwerking aangegaan met Bureau Internationale Samenwerking (BIS). Deze samenwerking is in
2018 gecontinueerd. BIS heeft in 2018 stichting Stepping Stones Bali ondersteund bij fondsenwerving.
Stichting Stepping Stones is ook in 2018 lid van het KennisNet van BIS in het kader van
deskundigheidsbevordering. Website: www.bureauinternationalesamenwerking.nl.

Het Nederlandse bestuur is samen met de Yayasan een professionaliseringsslag aan gegaan. Het
Nederlandse bestuur zet zich in om structurele gelden te ontvangen, hierover verantwoording te krijgen
vanuit Bali en dit terug te koppelen. Hiervoor is het optimaliseren van de structuur en het vergaren van
kennis en ervaring binnen het Nederlandse bestuur net zo belangrijk als de verdergaande ontwikkeling
van het bestuur op Bali. Op dit laatste punt wordt ook ingezet door het generen van structurele gelden
waardoor de werkzaamheden op Bali kunnen blijven bestaan en worden geoptimaliseerd. Daarnaast
wordt de staf op Bali begeleid door het Nederlandse en Balinese bestuur, en wordt gebruik gemaakt
van vrijwilligers om te professionaliseren. Het Nederlandse bestuur draagt hier financieel aan bij door
het faciliteren van workshops op Bali en zorg te dragen voor de financiering van vrijwilligers die hierbij
op locatie een rol spelen.
In 2018 is er een Nederlandse vrijwilligster geweest die de Yayasan heeft ondersteund in het
verkrijgen van inzicht in dit doel en het belang van de rol van de Indonesische staf hierin.
Met de staf op Bali en het Nederlandse bestuur is hierdoor een sterker gezamenlijk belang ontstaan
voor het behalen van het gestelde doel.
In 2018 is er via fondsenwerving door het Nederlandse bestuur een start gemaakt in het realiseren van
(meer structurele) financiële ondersteuning, zodat Stepping Stones Bali zich kan blijven inzetten om de
(para)medische zorg op Bali te verbeteren en vooral kinderen met een fysieke beperking te helpen.
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RaboClubActie
Ook in 2018 heeft de Rabobank geld over
verenigingen en stichtingen in hun werkgebied
verdeeld door middel van de Rabobank Clubkas
Campagne. Leden van de Rabobank krijgen hierbij
de gelegenheid om te stemmen op organisaties in
hun regio die ze een warm hart toedragen.
Stichting Stepping Stones Bali heeft een
Rabobankaccount en kon daardoor ook in 2018
meedoen aan de actie. Wij hebben de stichting
hiervoor opgegeven en actief gepromoot.
We hebben in totaal 551,52 euro opgehaald met veel
dank aan de Rabobank leden. Dankzij het opgehaalde
geld kan de Yayasan blijven investeren in projecten op
Bali.
Stagiaires en vrijwilligers
Vanaf de oprichting van Stepping Stones Bali zijn er stagiaires en vrijwilligers op Bali actief. De
Yayasan is hiermee een officiële leerplek voor studenten (o.a. fysiotherapie) en vrijwilligers. De kennis
en kunde van deze mensen heeft een grote meerwaarde voor de staf op Bali. Andersom is het werken
in het buitenland een waardevolle ervaring voor studenten en vrijwilligers.
Ook het Nederlandse bestuur maakt gebruikt van vrijwilligers: In 2018 heeft een oud stagiaire het
bestuur aangeboden om te ondersteunen bij de activiteiten rondom nieuwe stagiaires en vrijwilligers die
voornemens zijn de Yayasan te ondersteunen.
Hiermee is de rol van stage- en vrijwilligerscoördinator gecreëerd en het proces rondom het aannemen
en ondersteunen van stagiaires of vrijwilligers geoptimaliseerd. De stage- en vrijwilligerscoördinator
heeft vooraf aan de stage contact met de geïnteresseerde studenten om te bepalen of de studenten
voldoende reëel zicht hebben op de uitdagingen tijdens hun stage. Er wordt ingezet op vragen als; wat
denken zij te kunnen leren, wat is de meerwaarde voor hen, maar ook voor de stichting.
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Ook wordt hen inzicht gegeven in de Indonesische cultuur. Op
basis hiervan wordt gekeken of studenten wel of niet geschikt
zijn om op Bali bij Stepping Stones stage te gaan lopen. Na
afloop van de stage heeft de coördinator contact om van de
stagiaires om te horen hoe de ervaringen zijn geweest en of zij
feedback hebben voor de Stepping Stones Bali. Daarnaast
wordt bij de stagiaires geïnventariseerd of zij eventueel bereid
zijn om zich, eventueel op een later moment, in te willen blijven
zetten voor Stepping Stones Bali.
Binding met de donateurs
De financiële ondersteuning van de vermogensfondsen en de donateurs zijn voor de stichting Stepping
Stones Bali van groot belang en het bestuur is dan ook heel dankbaar voor de geboden steun. Daarom
houden wij onze donateurs graag op de hoogte van de werkzaamheden op Bali. Het bestuur van
Stepping Stones Bali heeft in 2018 door middel van updates op de website, verantwoording aan
fondsen, het versturen van een nieuwsbrief en kerstkaarten binding gehouden met donateurs. Door
deze blijvende steun van onze donateurs kunnen de werkzaamheden ten behoeve van de kinderen met
een fysieke beperking op Bali worden voortgezet.

Financiën
In onderstaand overzicht vindt u de financiën over het jaar 2018.
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Bijlage 1: Activiteiten Indonesië
Inleiding
Graag willen we jullie, onze vaste en nieuwe sponsoren, ontzettend bedanken voor de betrokkenheid
en steun aan Stepping Stones Bali. Met al deze donaties en hulp hebben we de dingen kunnen doen
die we wilde doen en zelfs meer!!! We zijn dan ook erg trots om dit verslag met alle onderdelen met
jullie te kunnen delen.
In dit deel over de activiteiten op Bali, zullen de projecten en inzet aanbod komen. Hierin zullen onze
werkzaamheden voor 2018 specifiek worden toegelicht. Tevens zullen onze 3 pijlers terugkomen. Deze
pijlers zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden omdat ze elkaar beïnvloeden. Zo kan bijvoorbeeld pijler
2 educatie beter tot zijn recht komen wanneer er sprake is van goede samenwerking (pijler 1), het
versterken van pijler 1 en 2 zorgt op zijn beurt weer voor de mogelijkheid tot het verlenen en genereren
van optimale zorg & vroegherkenning, pijler 3.
Ons uitgangspunt blijft ook in 2018 hoe de stapstenen rondom de programma’s en projecten nog beter
kunnen worden aangelegd en welke stenen er nog ontbreken, voor kinderen met een beperking in
Indonesië. Oftewel stellen wij ons de vraag: “Welke stapstenen liggen er goed, welke moeten worden
bijgewerkt of worden nog gemist voor deze kinderen en hoe kan hierin worden voorzien?”
Een heel mooi resultaat van dit jaar is dat we veel meer kinderen met een klompvoet hebben kunnen
helpen door middel van de Ponseti behandeling. Door middel van vroegsignalering hebben we kinderen
op vele jongere leeftijd kunnen helpen. De jongste baby was maar 2 weken oud bij het eerste bezoek
aan de stichting! Perfect om te beginnen met de ponseti behandeling en het is iets om samen met ons
netwerk trots op te zijn. Lees voor meer informatie over deze behandeling in het hoofdstuk klompvoet.
Een schematische weergave van de ontwikkeling van de Yayasan.

Totaal in 3 jaar Kinderen
Workshops voor ouders en hulpverleners
Deelnemers workshop (educatie)

2015
114
45
1612

2016
110
55
2137

2017
103
72
3157

2018
145
79
3861

Ook hebben we ons maximaal ingezet in de
samenwerking met vele stichtingen en
hulpverleners op Bali en daarbuiten. Dit jaar
hebben we 10 workshops georganiseerd voor
en door hulpverleners waarmee we 301
hulpverleners hebben bereikt. Dit alleen al
buiten het veldwerkproject! Ook werken we
intensief samen met 15 partners-organisaties
voor de verwijzingen en revalidatie van 145
kinderen.
De toelichting over de activiteiten op Bali is
ingedeeld in verschillende hoofdstukken. In
hoofdstuk 1 beginnen we met het
veldwerkprogramma, wat hebben we hierin in 2018 bereikt. In hoofdstuk 2 lichten we toe hoe we onze
patiëntenzorg hebben vormgegeven. Vervolgens gaan we in hoofdstuk 3 in op de resultaten van het
klompvoettraject. In hoofdstuk 4 geven we aan hoe wij hebben ingezet op educatie. Vervolgens
bespreken we in hoofdstuk 5 onze samenwerkingspartners. Om tot slot te eindigen met de belangrijke
steun van stagiaires en vrijwilligers die op Bali een bijdrage leveren aan de werkzaamheden van de
stichting.
Wij willen jullie nogmaals danken voor alle steun en wensen jullie veel lees plezier.
Groeten Marjanne Oomen

1. 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 ouders van kinderen zonder beperking worden in deze voorlichting
aangesproken. Hierdoor kunnen ze beter een probleem herkennen en dit melden bij de verloskundige.
Wij richten ons niet alleen op de ouders maar juist ook op de professionals zoals verloskundigen en de
assistenten van de consultatiebureaus die deze kinderen vaak als eerste tegenkomen. Bovendien
worden de leerkrachten van de basisschool in het dorp betrokken. Stepping Stones Bali wil deze
belangrijke mensen ook 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, 2017 en ook in 2018.
In dit hoofdstuk wordt aangegeven wat Stepping Stones in 2018 heeft ingezet op het
Veldwerkprogramma.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

Ontwikkeling veldwerkprogramma
Vroegsignalering bij Kinderen 0-5 jaar
Monitoring veldwerkprogramma
Educatie: workshops voor kinderen en leerkrachten van de reguliere basisschool
Huisbezoeken

1.1.

Ontwikkeling veldwerkprogramma

Onderstaand stappenplan is in de lijn van de
afgelopen
jaren
consequent
toegepast.
De
programma’s zijn gericht op een specifieke locatie en
doelgroep. Bij de revalidatie van de kinderen is het
belangrijk gebruik te maken van “educatie” in de vorm
van
adviseren,
informeren
en
eventueel
(door)verwijzen. Door deze activiteiten richten wij ons
met name op de preventie van beperkingen met dit
programma
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:
 Vroegsignalering: deelnemen aan 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
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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.
Het blijft belangrijk om de kennis bij ouders en lokale verloskundigen te vergroten zodat een
beperking/handicap vroegtijdig wordt (h)erkend. Bij (h)erkenning is er vaak onwetendheid over het
proces en de mogelijkheden voor het kind. In 2018 hebben wij met name in het gebied Busungbiu dit
veldwerkprogramma uitgedragen. Zodat ook in dit gebied; ouders, verloskundigen, sociaal werkers en
docenten weten hoe ze verschillende beperkingen kunnen herkennen en wat ze dan moeten doen.
We kijken ook naar de CBR matrix opgesteld door WHO1. De promotie en preventie worden dan ook
benoemd boven de medisch zorg en zijn de twee voorwaarden om betere medisch zorg, revalidatie en
hulpmiddelen te kunnen bieden. Dit is belangrijk zodat het helder wordt wat de mogelijkheden van de
kinderen uiteindelijk zijn en het traject daarnaartoe. Dit geeft ouders en hulpverleners inzicht en begrip
in het zorgtraject dat ouders samen met hun kind hierin moeten doorlopen

Doel
Met het Veldwerkprogramma draagt Stepping Stones Bali zorg voor het bieden van
handvatten (oftewel de richtingaanwijzers bij de stapstenen), 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.
In 2018 is er voornamelijk ingezet op het gebied ten westen van Munduk, genaamd Busungbiu. Het
gebied ligt meer in het binnenland waardoor dit uitgestrekte gebied moeilijker bereikbaar is met de auto
en vaak enkel toegankelijk is met de motor. De inzet van Stepping Stones Bali maakt dat er in dit gebied
nu toch een start gemaakt is met het bieden van goede zorg en kennisoverdracht.
1

www.who.int/disabilities/cbr/matrix/en

19

Resultaten ten opzichte van het jaar ervoor
2018
Dorpen
19
Consultatiebureaus
59
Verloskundigen
27
Ambtenaren sociale dienst
310
Kinderen/ouders
2555

2017
15
72
32
14
3157

Met deze workshops is er een eerste stap gemaakt in de bewustwording
van het belang van het bieden van de juiste zorg op het juiste moment.
Daarbij streven wij naar het vergroten van de zelfstandigheid voor
kinderen met een beperking, Al deze hulpverleners en ouders waren nog
totaal onbekend met het belang van herkenning en juiste zorg. De
gebieden zijn geselecteerd op de moeilijke bereikbaarheid naar de
gangbare (streek)klinieken, waardoor het brengen van kennis (voor deze
eerste stapsteen) essentieel is.
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.

Dit programma hebben we ook uitgebreid met daadwerkelijk uitvoeren (laten zien) van vroegsignalering
bij de kleine kinderen. Zie hiervoor paragraaf 1.2. vroegsignalering.
Hoogtepunten van dit programma dit jaar;
We zijn dit jaar begonnen met het gebruik van een spraakversterker. Dit is een goede aanwinst voor de
workshops ter plaatse. Hiermee kunnen we de mensen duidelijker aanspreken in vaak toch een
rumoerige omgeving bij de consultatiebureaus met de vele baby’s.
Een hoogtepunt dit jaar was ook de samenwerking met het dorp Kedis. We kregen veel positieve
feedback van de verloskundige, sociale werkers en ambtenaren. Daarnaast is zelfs
de burgemeester bij Stepping Stones op bezoek geweest voor een uitgebreide toelichting van onze
werkzaamheden.
Onze inzet om het gebied actief te gaan bezoeken heeft
er toe geleid dat er een goed contact is ontstaan en
mensen inzicht hebben gekregen in de ondersteuning
van Stepping Stones Bali. Sterker nog wanneer er nu
kinderen geboren worden en (of in de eerste jaren) er een
probleem in de fysieke ontwikkeling zichtbaar is
(geworden), weten de ouders, hulpverleners en sociale
werkers dat zij zich bij ons of eventueel direct met een
van onze partners kunnen melden, zodat wij hun verder
kunnen ondersteunen en begeleiden.

1.2.

Vroegsignalering bij Kinderen 0-5 jaar

De Yayasan in Indonesië heeft zich in 2018 gefocust op de pijlers waaronder vroegsignalering van
kleine kinderen/ babys van 0-5 jaar. Deze kinderen heten op Bali “BALITA”. Dat betekent BA = bayi
(baby), LI = lima (vijf) en TA = tahun (jaar).
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Doel
In samenwerking met de verloskundige van het consulatie bureau vroegsignalering inzichtelijk maken
en er uitvoering aan geven. Deze kinderen komen maandelijks op de consultatiebureaus in de wijk voor
controle en vaccinatie. Daarom is het essentieel dat de verloskundigen kunnen zien welke functie
signalering van een beperking op een zo vroeg mogelijk stadium heeft en waarin zij direct het verschil
kunnen maken. Wij maken dit inzichtelijk door voorlichting te geven en te werken volgens een
gestructureerde methode die wij aanleren waardoor vroegsignalering steeds beter mogelijk is. Dit zal in
eerste instantie door de verloskundige van Stepping Stones Bali worden uitgevoerd.
Datum:
Waar:

augustus-december 2018
kecamatan Busungbiu (en 1 dorp uit Banjar: melanting)

NO

Dorp

Grove
motoriek

Fijne
motoriek

Mentale
ontwikkeli
ng

commini
catie

Sociale
vaardig
heden

totaal

1

melanting

1

1

2

1

2

7

2

cempaka

1

1

3

0

2

7

3

lebah

1

4

1

0

0

6

4

satria

0

1

1

0

0

2

5

munduk

0

0

1

1

1

3

6

banyuasri

0

1

1

1

0

3

7

Yeh ketipat

0

0

0

1

0

1

8

Titab

0

0

1

1

0

2

totaal

3

8

10

5

5

31

Er zijn in totaal bij 315 kinderen de basisvaardigheden getest in relatie tot de leeftijd van het kind. In
totaal zijn er 31 kinderen met vertraagde ontwikkeling in verschillende gebieden gesignaleerd. Dit is al
9.8% van het totaal aantal gecheckte kinderen. De kinderen met problemen in de ontwikkeling van de
grove motoriek zijn doorverwezen naar het fysiotherapie centrum Teratai Darma. De ouders van
kinderen met problemen op de andere deelgebieden zijn begeleid en geadviseerd op welke manier zij
hun kinderen het beste kunnen stimuleren.
1.3.

Educatie: workshops voor kinderen en leerkrachten van de reguliere basisschool

Deze 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 beperkingen. Met behulp van
spellen en uitleg krijgen de kinderen een beter inzicht wat het
is om een beperking te hebben en welke mogelijkheden en
kansen 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.
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Resultaat:
Totaal aantal workshops:
Totaal aantal leerlingen:
Totaal aantal leraren:
2018
14 maart
17 maart
17 mei
18 mei
21 juli
23 juli
29 juli
27 oktober
24 november
11 december

10
553
115
SD Negeri = Sekolah
Basisschool overheid
SD. Negeri 4 Gobleg
SD. Negeri 5 Gobleg
SD. Negeri 3 Tigawasa
SD. Negeri 2 Tigawasa
SD. Negeri 1 Titab
SD. Negeri 8 Banjar
SD. Negeri 2 Telaga
SD. Negeri 3 Banjar
SD. Negeri 1 Wanagiri
SD. Negeri 3 Wanagiri

Dasar

Negeri

=

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.
1.4.
Huisbezoeken 2
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” (stapstenen)
zijn nodig, zijn al aanwezig of moeten nog (verder) ontwikkeld worden om te komen tot goede zorg.
Resultaat (Januari-december 2018)
De bezochte patiënten hebben door het netwerk van de Yayasan een optimaal behandelplan,
begeleidings- en revalidatieprogramma om tot een zo zelfstandig mogelijke ontwikkeling te komen.
Thema:
Community based rehabilitation
Patiënten bezocht:
983
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 (zie ook patiëntenzorg). We krijgen nog steeds verwijzingen vanuit gebieden waar we eerdere
jaren naar toe zijn gegaan. Dit betekent dat we daar ook huisbezoeken blijven doen, waardoor we
contact houden met de sociale dienst en zo nodig ook met de verloskundige van het dorp. Hierbij volgen
we dus de patiëntenzorg van de gehandicapten in het dorp (deel van de evaluatie van deze patiënten).

2

Zie ook het kopje patiëntenzorg
Kinderen die bij een huisbezoek zijn gezien, zijn de kinderen die nog niet in een Programma van
stepping stones bali waren opgenomen zitten.
3

2. 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 locatie van Yayasan op Bali. Bij deze aanmelding met
gerichte hulpvraag kunnen wij nog beter ondersteunen bij het doorverwijzen en bieden van de juiste
zorg voor een kind. Dit noemen wij ook wel patiëntenzorg, wat een van onze pijlers is waar wij actief op
inzetten. De onderstaande punten geven zicht in wat de Yayasan in 2018 op patiëntenzorg heeft
ingezet.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

Patiëntenzorg
Inloopspreekuur
Yayasan Bali Kids voor medische controle van de kinderen
Oefengroepen Jepun en Mawar opgericht ter ondersteuning van de stichting Teratai Darma

2.1.
Patiëntenzorg
Bij patiëntenzorg wordt gericht gekeken naar het probleem van het kind en welke hulp zorgt voor een
zo optimaal mogelijk herstel. Dit doen wij in samenwerking met ouders en partner organisaties.
Doel
De ouders en 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 beperking. Wanneer nodig kan Stepping
Stones Bali een revalidatieprogramma uitvoeren (in het geval van kinderen met een klompvoet zie ook
hoofdstuk 3) of direct begeleiden.
In 2018 hebben we dit programma nog meer gespecificeerd om ons te richten op de kinderen van 0-5
jaar. In het vorige hoofdstuk veldwerkproject is dit nader besproken.
Resultaat
Er is per kind gestreefd naar maatwerk waardoor zij ondersteund en doorverwezen worden naar de
juiste zorg. Het gehele proces tot goede begeleiding is afhankelijk van de “stapstenen” die nodig zijn
voor het betreffende kind en het traject tot herstel.
Impact
Ook in 2018 is door het helpen van de kinderen die bij de stichting komen al een kleine start gemaakt
met patiëntenzorg buiten de gebieden van ons Veldwerkprogramma. Daarmee hebben meer kinderen
de nodige (revalidatie) zorg kunnen ontvangen en is de samenwerking met andere klinieken en
revalidatie instellingen versterkt.
Hoogtepunt patiëntenzorg
Dit jaar hebben we intensief samengewerkt met de stichtingen Puspadi Bali en Global Village. Dit is ook
terug te vinden in de resultaten van de Patiëntenzorg. Daarbij heeft Puspadibali ook veel hulp geboden
in de transport voor de kinderen met een klompvoet vanuit de gebieden van Karangasem (oost Bali).
Wekelijks zijn ze met een auto vol kinderen naar het noorden gekomen om hier de nodige gipswissel
te ontvangen. Zie voor details van deze behandelmethode ook de ponsetibehandeling bij de inleiding
van hoofdstuk 3. Daarnaast heeft Stepping Stones geholpen in het regelen van rolstoelen met behulp
van Global Village. In totaal zijn er 27 patiënten geholpen door middel van een goed passende rolstoel.
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Overzicht patiënten zorg aanmeldingen

kinderen
partners

doel/zorg

zorg

1

Teratai darma

Fysiotherapie

10

2

kolewa/ lumina

Spraaklessen en
gehoortesten

10

3

Global village

rolstoelen/
loophulpmiddelen

4

4

Puspadi Bali

Enkel voet orthese

5

5

Sesama Sesama

Medische zorg

6

Sjakitarius

Speciaal onderwijs
(NGO)

7

Soleman

Medische zorg
Denpasar

8

Sekolah Luar Biasa 2

Speciaal onderwijs
(GO)

1

9

Senyium

Hazenlip operatie

2

10

Miraclefeet

Klompvoet behandeling
(Ponseti behandeling)

34

11

Harapan Jaya

Orthopedische operatie

2

12

Creatief hart

Creatieve ontwikkeling

13

Bali Kids

654

14

Rumah Sehat

Basic medische
controle
Veldwerk

15

YKI

Oog zorg

2

Wach
t-lijst

controle

5

37

10

23

1

1
1

2

2

5

1
1

255

Geen verwijzing/hulp
Totaal

Volwas
-senen

15 partners

145

39

4

Bali Kids: Controleert alle kinderen op de basis hygiëne & gezondheid etc. Deze kinderen zijn allemaal al
aangemeld voor andere specifieke zorg bij Stepping Stones. Ze zijn dus niet meegeteld in het totaal cijfer.
5

25 kinderen kunnen we na aanmelding helaas niet verder helpen omdat er voor hen nog geen zorg voorhanden
is, bijvoorbeeld een specifieke rolstoel of psychiatrische hulp. Of het zijn kinderen waarbij blijkt tijdens een
huisbezoek dat ze al revalidatie of medische zorg ontvangen van andere stichtingen.
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2.2.
Inloopspreekuur
De Yayasan organiseert een spreekuur in samenwerking met andere organisaties uit ons netwerk die
wij hiervoor uitnodigen. Tijdens dit spreekuur worden kinderen met gelijksoortige fysieke problemen,
zoals gehoorproblemen, uitgenodigd bij de Yayasan op locatie Bali. Daar krijgen ze direct een
gehoorcheck, met / bij onze samenwerkende organisaties (Kolewa foundation, Lumina, Bali Kids), en
wordt er gekeken hoe ze verder geholpen kunnen worden om aan –uiteindelijk- het (speciaal)onderwijs
deel te gaan nemen. Dit programma is dit jaar verder ontwikkeld en gestructureerd. De nieuwe kinderen
krijgen altijd hulp via de ontwikkelende stapstenen.
Doel
De hoofddoelstelling voor alle kinderen in dit programma is de voorbereiding
en begeleiding naar (speciaal) onderwijs. Het speciaal onderwijs is gelegen
in Singaraja.
1. Intake met Stepping Stones Bali;
2. Gehoor check door Lumina op onze locatie (Vervolgcheck in
Denpasar bij Lumina: uitgebreid onderzoek met arts);
3. Kinderen ontvangen en laatste aanpassing van gehoorapparaat;
4. Geregelde check van gehoorapparatuur (batterijen, vocht, etc.);
5. Deelnemen aan de spraak/gebaren taalles;
6. Begeleiding naar het speciaal onderwijs (SLB-B).
Het inloopspreekuur (bangsos) is dit jaar ook gestart in samenwerking met de stichting Bali Kids. Zij
richten zich op een medische check van de kinderen. Er komt een huisarts en een tandarts mee voor
de controle. De oren kunnen bijvoorbeeld direct worden uitgespoten wanneer deze nog te vies zijn om
een goede gehoortest af te nemen.

20 januari

Lumina Foundation

Kolewa Foundation

Bali Kids Foundation

Hoortest

Spraakles

Medische check

X

X

13

X

10

20 febrauri
26 maart

X

X

X

aantal

23

21-22 april

Family gathering
(georganiseerd door
Kolewa foundation)

13
uit Bali

20 mei

X

9

X

28

20 juli

X

21

20 augustus

X

21

20 juni

X

20 september

X

X

9

20 oktober

X

X

25

20 november

X

25

25

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:
56
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 (pijler 1). De samenwerking zorgt er tevens voor dat wij
de patiëntenzorg steeds meer optimaliseren (pijler 3).
In het einde van dit jaar heeft stichting Kolewa besloten om zich te richten op andere projecten omdat
ondanks de meerwaarde van dit project zij hun focus willen verleggen om nog meer resultaat te
bereiken. We zijn heel trots op het behaalde resultaat en de samenwerking ondanks dat die voor de
toekomst op dit project anders zal worden. Stepping Stones Bali zal zich blijven inzetten voor deze
doelgroep en blijven focussen op de voorbereiding en begeleiding voor speciaal onderwijs. Dit als
voorbereiding op meer zelfstandigheid.
Hoogtepunt Inloopspreekuur
Op 26 maart is er een uitgebreid spreekuur geweest, voor de
spraaklessen, gehoortesten en medische controle. Met deze
drie initiatieven bij elkaar konden die dag vele kinderen
geholpen worden. Erg fijn dat bij verschillende kinderen direct
de oren uitgespoten werden waarna een goede gehoortest kon
worden uitgevoerd. Ook was er die dag een grote groep
kinderen aanwezig voor de spraaklessen.
2.3.
Datum:
Doel
Resultaat

Impact

2.4.

Yayasan Bali Kids voor medische controle van de kinderen
20 juli 2018
20 november 2018
Check van de basis gezondheid voor de kinderen.
+/-40 kinderen hebben een check gehad van mond en oor hygiëne en indien nodig zijn
de tanden getrokken of de oren uitgespoten. Daarbij hebben de kinderen begeleiding
in goede gezondheid en hygiëne gehad.
Dankzij deze controle zijn kinderen direct geholpen en komt er tevens meer
bewustwording van de hygiëne bij ouders en kinderen.

Oefengroepen Jepun en Mawar opgericht begeleiding en revalidatie van de spastissche
kinderen van 0-5 jaar

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.
Begin 2018 heeft het nabij gelegen revalidatiecentrum een doorstart gemaakt. Sindsdien zijn er weer
verschillende oefengroepen actief waardoor wij hebben kunnen afbouwen met het intensief oefenen
van de groepen Jepun en Mawar. We zijn blij dat we nu weer intensief kunnen samenwerken met Teratai
darma waar deze kinderen voor therapie naar toe kunnen.

3. Klompvoet project
Een klompvoet (vertaling van het Engelse ‘club’foot = de vorm van een golfstick), vaak een aangeboren
afwijking, kan volledig of grotendeels worden gecorrigeerd. Regel is, dat hoe jonger gestart wordt met
behandeling, hoe groter de kans dat het gecorrigeerd kan worden naar een volledig functionele voet.
Over het algemeen zijn de ouders en de hulpverleners in de omgeving van
het kind niet bekend met de mogelijkheden van correctie en met de risico’s
als gewacht wordt met behandelen van een klopvoet. Dit blijkt uit de
ervaringen uit het Veldwerkproject. Stap voor stap willen we een project
opzetten waarin kinderen worden verwezen, behandeld en begeleid in een
compleet traject-op-maat waarin verschillende disciplines van begin tot
einde samenwerken - tot de revalidatie volledig afgerond is.
Het gaat naast het opstellen van een behandelplan en het begeleiden bij
een goede correctie, ook om de begeleiding van de ouders. Dit om ervoor
te zorgen dat alle ouders met hun kind met klompvoet binnen het eerste jaar
met de behandelprocedure starten. Daarnaast hebben zij ondersteuning
nodig bij de (lange) periode van herstel en therapie. Verder gaat het ons om
het introduceren van de Ponseti methode en natuurlijk om het leren van en
samenwerken met elkaar.
De Ponseti methode
Om een klompvoet optimaal te kunnen corrigeren moet de behandeling zo
snel mogelijk na de geboorte starten. Dan bestaat de behandeling volgens
de Ponseti methode eerst gedurende enkele maanden uit regelmatige
gipsredressie (zie foto). In enkele geval moet er een corrigerende operatie
en vervolgens therapie worden ingezet, maar dit proberen wij te voorkomen.
Deze therapie/behandeling valt voor kinderen, die binnen twee jaar na hun
geboorte starten, uiteen in de volgende stappen:
Gips:

Tenotomy:
Brace:
Brace:
Brace:

Het voetje wordt gecorrigeerd tot het voetje in de juiste stand staat (naar buiten
kan worden gedraaid) dit kan 2-3 maanden duren (door middel van wekelijks gips
wissel).
De achillipees wordt verlengd waardoor het voetje goed naar boven kan draaien met
de tenen omhoog).
Schoenen en een middenbar worden op de maat van de baby aangepast en het kind
draagt dit 23 uur per dag.
Er is een gereguleerde controle op specifieke tijd momenten (voor aanpassen van
schoenen en tijdschema)
Het kind moet ongeveer de brace nog 4 jaar dragen (er is bij deze behandeling geen
fysiotherapie nodig)

Indien een Ponseti behandeling van klompvoet niet toereikend is kan een behandeling door middel van
operatie helpen door middel van de volgende stappen:
Operatie:
Gips:
Loopgips:
Fysiotherapie:

Brace:
Controle:

intensieve operatie waarbij de voet direct volledig wordt gecorrigeerd
herstel van de wond in het gips
bij een goed herstel van de wond kan gestart worden met staan en lopen in het gips
Dagelijks krijgen de kinderen fysiotherapie om opnieuw te leren lopen met de “nieuwe
voet” (kinderen verblijven in de buurt van Stepping Stones Bali waarmee de revalidatie
kan worden geoptimaliseerd)
Er wordt een enkel voet orthese aangemeten voor een voorspoedig herstel in functie
(daarnaast ook een ponsetibrace voor de nachten)
In het gehele eerste jaar wordt het kind nog gevolgd in de ontwikkeling en zonodig in
gegrepen.
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Voor een kind tot 28 maanden wordt de Ponseti methode nog gestart, maar naarmate op latere leeftijd
(ouder dan 9 maanden) gestart wordt is steeds vaker operatief ingrijpen nodig. Voor kinderen ouder dan
28 maanden is een (zwaardere) operatie noodzakelijk en dan is de kans minimaal dat het weer een
volledig functionele voet wordt. Dit is een van de redenen dat wij tevens inzetten op vroegsignalering
(pijler 3).
In 2018 is verder ingezet op de volgende punten:
3.1. Vroegsignalering
3.2. Ponseti behandeling in samenwerking met Miraclefeet
3.3. Operatie en revalidatie in samenwerking met Harapan Jaya
3.4. Inloopspreekuur klompvoet met name gericht op de nabehandeling van deze
doelgroep
Elk traject heeft zijn eigen subdoel, werkwijze en resultaat, maar alle trajecten dragen bij aan het
gezamenlijke einddoel: kinderen met een klompvoet (in eerste instantie op Bali) passende zorg bieden.
Meerjarig (hoofd)doel
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:
● (Vroeg)signalering/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 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.
Doelgroep
Hulpvragers:
○
○

Kinderen met een klompvoet; en
Ouders van kinderen met een klompvoet

Betrokken professionals
o Medische
professionals:
fysiotherapeuten,
verloskundigen,
orthopedisch
instrumentmakers;
o Orthopedisch chirurgen: stafleden academisch ziekenhuis, chirurgen ziekenhuis NoordBali; en Samenwerkende organisaties/stichtingen/klinieken: Puspadi Bali, Annika
Linden Centre, Teratai darma, Suriyani Institute, endri foundation en Harapan Yaya 6.

6

Harapan Yaya is gevestigd op Sumatra. Hier kunnen de kinderen heen die een uitgebreide operatie nodig
hebben waar specialistische kennis voor nodig is
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3.1.
Vroegsignalering
Vroegsignalering bij een klompvoet is essentieel omdat wanneer zo vroeg mogelijk dit probleem wordt
herkend bij een kind, er betere en meerdere behandelwijzen met een beter resultaat mogelijk zijn. Dit
zal uiteindelijk tevens zorgen voor een makkelijkere en goedkopere behandeling die kan worden
toegepast voor volledig herstel van steeds meer kinderen. Er is daarom veel aandacht gericht op deze
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 te starten met de conservatieve
Ponseti behandeling
Resultaat
Bezoeken van dorpen
Stepping Stones Bali heeft in 2018 in 19 dorpen7 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 doorverwijzing voor de start van een adequate behandeling. Zie
ook hieronder bij Ponseti behandeling.
Bezoeken van ziekenhuizen als samenwerkingspartner
Bezoek aan ziekenhuis Negar Karta Yasain in het westen van
Bali en ziekenhuis Klungkung (RSUD) met dr. Wayan
orthopedisch chirurg. Tijdens dit bezoek hebben wij
gesproken over de mogelijkheden van ondersteuning voor de
behandeling via Ponseti. Vele specialisten lopen er tegen aan
dat ouders niet de volledige behandeling afmaken en ze
kunnen zich door tijd en geldgebrek hier niet verder op richten.
Wij hebben elkaar nodig om het belang van deze behandeling
onder de aandacht te brengen en mogelijkheden te creëren
om de complete behandelingen voor kinderen die het nodig
hebben mogelijk te maken.
Kennis vergroten bij Streekklinieken en samenwerking
vergroten
Door de kennis bij de streekklinieken over vroegsignalering
gericht op kinderen met een klompvoet te vergroten, breidt
Stepping Stones zijn netwerk uit en zorgt het ervoor dat
kinderen eerder gesignaleerd worden. Hierdoor worden de
ouders direct op een juiste manier voorgelicht en begeleid/
verwezen zodat passende zorg sneller kan worden ingezet.
Locatie:
Personen:

7

Streekklinieken in met name Noord Bali
Director Puskesmas of plaats vervangend hoofd die ook vaak de arts van
de streekkliniek zijn.

deze dorpen zijn bezocht d.m.v. het veldwerkprogramma.
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Datum
14-Agust-18

Streekkliniek
Gerokgak II

Persoon
dr. I Nyoman
Suardyatma
I Nyoman Danayasa
dr. Sudi
Komang Wirata

Functie
Kepala Puskesmas
Gerokgak II
hoofd administratie
Dokter IUmum
Promkes Banjar II

21-Agust-18
28-Agust-18
4-Sep-18
13-Sept-18
18-Sept-18

Buleleng I
Buleleng II
Banjar II
Sukasada II
Sukasada I

dr. Isma

Kepala Puskesmas
Sukasada I
hanya menyebarkan
brosur
Manajemen
Puskesmas
Kepala Puskesmas
Sawan II
Staff Puskesmas
Kubutambahan II
Staff Puskesmas
Tejakula I
Staff Puskesmas
Tejakula II
Staff Puskesmas I
Melaya

25-Sep-18

Sawan I

02-Okt-18

Kubutambahan I

Menolak untuk
dilakukan sosialisasi
Wayan Muliasa

09-Okt-18

Sawan II

Gusti Bagus

24-Okt-18

Kubutambahan II

Puskesmas

30-Okt-18

Tejakula I

Putu Arya Santika

14-Nov-18

Tejakula II

dr. Ari Wirawa

26-Nov-18

Melaya

Lastri

Impact
Door in te zetten op het vergroten van kennis bij partners vergroot Stepping Stones zijn netwerk met
partners waardoor kinderen met een klompvoet eerder geholpen kunnen worden. Tevens kunnen deze
partners hun opgedane kennis ook weer uitdragen waardoor de zorg op Bali kan worden verbeterd.
Sociale media
In 2018 zijn we in dit programma gestart ouders voorlichting te geven (filmpjes etc) in het Indonesisch
door de inzet van sociale media. Dit heeft opgeleverd dat verschillende ouders uit niet alleen het eiland
Bali, maar uit het hele land, ons wist te bereiken en om hulp vroegen. Dit jaar ligt de focus op Bali, maar
ook in 2018 hebben we kinderen en ouders met een klompvoet kunnen ondersteunen in een goede
behandeling van een klompvoet.
3.2.
Ponseti Behandeling
Met de behandeling van de kinderen met een klompvoet wordt intensief samengewerkt met
Indonesische stichting “sesama-sesama” (orthopedisch chirurg), Kerta Usadah (ziekenhuis) en
Amerikaanse stichting “Miraclefeet” (donateur).
Doel
In 2018 zijn vele kinderen met een klompvoet geholpen door middel van de Ponseti behandeling. Het
opgestelde doel (in samenwerking met donateur Miraclefeet) is in ieder geval 50 kinderen per jaar te
behandelen door middel van deze behandeling (of delen van deze behandeling).
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 2017 is Marjanne Oomen in contact gekomen met
de stichting “Miraclefeet foundation”. Ze ondersteunen de Yayasan Stepping Stones Bali direct in de
behandeling van de kinderen met een klompvoet door middel van donaties van gelden voor onder
andere gips, tenotomie (kleine operatie) en brace. De samenwerking is ook in 2018 doorgezet.
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Kinderen met klompvoet behandeld in 2018 met behulp van Ponseti methode:
Locatie: Stepping Stones Bali en Klinik Sahabat, Rumah Sakit Kerta Usadah
Resultaat
Totaal aantal kinderen behandeld
Nieuwe kinderen
Jongens
Meisjes
Kinderen met 1 klompvoet
Kinderen met 2 klompvoeten
Aantal keer gips
Aantal keer tenotomie (kleine operatie)

42
32
22
20
24
18
125
8

42 kinderen zijn geholpen met behulp van de Ponseti behandeling. Voor deze kinderen is de
gedeeltelijke of volledige behandeling toegepast om een complete voetcorrectie te krijgen en te
behouden.
Deze resultaten zijn bereikt door samenwerking met Sesama-Sesama, Klinik Sahabat, Miraclefeet,
Rumah Sakit Kerta Usadah, Puspadi Bali en Endri Foundation.
Orthopedisch chirurg: dr IG.N. Kusuma Yadnya.M.Biomed, Sp.OT
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. Dit biedt ook perspectief
voor andere kinderen in de toekomst. De kinderen die de volledige klompvoetbehandeling hebben
gehad zijn in de toekomst zelfredzaam doordat ze zonder enige beperking kunnen werken en leven.
Nabehandeling met behulp van een brace
Essentieel in de nabehandeling bij deze kinderen is de brace. Deze
moeten ze nog geruime tijd dragen om geen terugval (‘relaps’) te krijgen,
wat betekent dat het voetje weer terug gaat naar de uitgangspositie voor
de start van de behandeling. Hiervoor hebben we ons dit jaar ook extra
ingezet. We gebruiken hiervoor 2de hands schoentjes uit Nederland en
deze moeten nog met een speciale verbinding (“middenbar”) aan elkaar
worden gemonteerd.
Twee studenten van de Haagse hogeschool hebben een brace
ontwikkeld voor deze fase van de behandeling, zodat we deze zelf ook
kunnen produceren op Bali. Om de gedoneerde schoentjes optimaal te
kunnen gebruiken is het van belang dat ze in een goede stand gezet
worden. Dit kan dankzij de zogenaamde ‘middenbar’: deze ‘middenbar’
houdt namelijk de voeten naar buiten gedraaid. De voeten willen na de
gipsbehandeling weer naar binnen draaien wanneer daarvoor geen
goede nabehandeling wordt uitgevoerd. Deze brace is essentiëel voor
het uiteindelijke resultaat van de ponseti behandeling.
3.3.
Operatie en revalidatie in samenwerking met Harapan Jaya
Wanneer een klompvoet niet tijdig wordt gesignaleerd en kinderen ouder worden is de enige
mogelijkheid voor verbetering vaak een operatie. Het is voor een gewoon gezin lastig te weten/ begrijpen
wat er precies op hen afkomt (kosten, revalidatie, duur) als het kind daadwerkelijk een operatie moet
ondergaan. Door onwetendheid en kosten beginnen ouders hier niet aan, met het gevolg dat kinderen
de rest van hun leven beperkt blijven.
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Stepping Stones Bali heeft ook dit jaar twee kinderen naar Sumatra gevlogen voor een uitgebreide
operatie met optimale post operatieve zorg. In februari zijn ze geopereerd en met het wisselen van het
eerste gips mochten ze al naar Bali voor het verdere vervolg. De wonden waren op dat moment al goed
aan het herstellen waardoor er al snel met revalidatie (oefenen) gestart kon worden.
Terug op Bali zijn ze intensief gevolgd en begeleid met actieve fysiotherapie en met het aanmeten van
de juiste hulpmiddelen. Aan het einde van 2018 zijn deze kinderen nog onder driemaandelijkse controle
om de verdere ontwikkeling van de voet –op afstand- te volgen.
Datum:
Locatie:

Januari- juli 2018
Stepping Stones Bali, in samenwerking met Harapan Jaya, Puspadi Bali

Doel
Het uitbreiden van behandelmogelijkheden voor oudere kinderen (door middel van operatie) en start
van een nauwere samenwerking met lokale artsen. Hiermee streven wij ernaar om oudere kinderen met
een klompvoet directe zorg te kunnen bieden die niet met de conservatieve Ponseti behandeling
geholpen kunnen worden.
Resultaat
Bij deze kinderen zijn dankzij de operaties de voeten weer gecorrigeerd. Door gips en
revalidatieoefeningen staan de voeten nu dusdanig dat deze kinderen op een zo goed mogelijke manier,
pijnvrij en zelfstandig kunnen lopen en spelen.
Impact
Deze twee kinderen kunnen nu zelfstandig deelnemen aan school en werk. Een van de twee is nu zelfs
ook als bijbaantje werkzaam (omdat ze nu goed kan lopen) in een restaurant in het dorp.
Doorontwikkeling van de ponseti behandeling en zo nodig ook operatieve ondersteuning
Om de behandeling van de klompvoet (ponseti behandeling en operatie) toegankelijker te maken op
Bali zijn wij in gesprek gegaan met PABOI- Bali (indonesian orthopedic assocation). Door meer
samenwerking te kunnen ontwikkelen met de organisatie van de orthopeden op Bali streven wij ernaar
meer inzicht te geven in het belang van vroegsignalering en samenwerking in de totale behandeling van
de klompvoet. Zodat de artsen met een zo klein mogelijk in greep een zo goed mogelijk resultaat kan
behalen voor alle kinderen met een klompvoet.
We streven naar een optimale samenwerking met de orthopeden op Bali en daarbuiten, in de
behandeling van klompvoeten. Door intensieve samenwerking kan bij alle kinderen op een jonge leeftijd
worden gestart met de behandeling waardoor de operaties (met de daarbij behorende risico’s) voor het
overgrote deel worden voorkomen. Wanneer operaties toch nodig zijn is het erg mooi om elkaars kennis
en kunde te kunnen delen voor een nog beter resultaat.
Datum: 10 oktober 2018
Locatie:
Denpasar
Aanwezige:
Dr Bramantya Karna (toekomstige voorzitter van de PABOI-Bali),
Dr Kususma (Indonische orthopedisch chirurg in Singaraja),
Dr Wayan Purba (directeur Kerta Usadah Ziekenhuis SIngaraja) ,
Bu Yanti (directeur Ziekenhuis Denpasar)
Marjanne Oomen
3.4.
Inloopspreekuur klompvoet; Hari kaki pengkor”
Naast de zorg, voorlichting en controle voor kinderen en ouders met een klompvoet hebben we ook een
maandelijks klompvoet-spreekuur.
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 op onze locatie op Bali.
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Resultaat
Datum:

Brace

Andere verwijzing

Totaal

26 Januari

7

2

9

23 Februari

7

2

9

30 Maart

7

0

7

18 maart8

0

20

20 Consult met orthopedisch chirurg

27 April

5

3

8

25 Mei

8

0

8

29 Juni

8

2

10

27 Juli

5

2

7

30 Augustus

4

0

4

28 September

8

5

13

26 oktober

8

0

8

30 november

7

0

7

5 november9

0

20

20 Consult met orthopedisch chirurg

Ook tijdens de laatste fase van de behandeling (waarin de kinderen de specifieke braces elke nacht
moeten dragen) worden ouders en kinderen begeleid. Als er vragen zijn of hulpmiddelen niet goed meer
passen is er door het inloopspreekuur een lage drempel om vragen te stellen en zicht te houden op de
ontwikkeling waardoor de zorg voor de kinderen kan continueren.

Impact
Doordat de Yayasan contact houdt met ouders is het
gemakkelijker om (snel) in te grijpen mocht dit nodig
zijn. De kans op een terugval van de klompvoet wordt
hiermee zo klein mogelijk gemaakt. Tevens kunnen
ouders onderling elkaar steunen en adviseren door de
opgedane kennis.

8
9

22 maart; bij puspadi Bali samen met Ger Kamer
December was verplaatst naar 2 januari 2019

4. 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 een beperking te verbeteren willen we
bijdragen aan een duurzame oplossing/verbetering voor deze zorg op Bali.
4.1 Workshop voor ouders en kinderen door de Yayasan Stepping Stones Bali
4.2 Workshops voor en door professionals

4.1.
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 te 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 2018 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.
Impact
Bij ouders ontstaat meer begrip en kennis over de beperkingen en vooral
mogelijkheden die er zijn voor hun kinderen. Daarnaast ervaren kinderen
welke mogelijkheden ze (kunnen) hebben en zien ze dat er meerdere kinderen
zijn met fysieke beperkingen.
4.2.

Workshops voor en door medische professionals

Doel
Het doel van het organiseren van deze meetings is het uitwisselen van 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.
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Georganiseerd door de Yayasan Stepping Stones Bali
Datum
Samenwerking
Doel/thema

Doelgroep/deelnemers Aantal

26-04- 2018

Stichting Sukacita

Herkennen van kinderenmet een Ouders en leraren
mentale beperking
Sjakitarius van mental
beperkte kinderen

23

1-11- 2018

Stichting Sukacita

Omgaan met kinderen met een
mentale beperking

Ouders en leraren
Sjakitarius van mental
beperkte kinderen

28

2 -11- 2018

Stichting Sukacita

Omgaan met kinderen met een
mentale beperking

Leraren Sjakitarius en
medewerkers van
partner stichtingen van
mental beperkte
kinderen

25

6 -11- 2018

H. vd Heide,
orthopedisch
chirurg

Behandeling van een klompvoet Medewerkers; SSB,
en Cerebral Palsy
Teretai darma,
Sjakitarius, en Sesama
Sesama

21

07 -11- 2018 H. vd Heide,
orthopedisch
chirurg

Herkenning en behandeling van Studenten van de
een klompvoet
universiteit Stikes
(verloskundige en
verpleegkundige)

128

06-11- 2018

Herkenning en behandeling van Medewerkers
een klompvoet
ziekenhuis: RS. Kerta
Usada

30

Omgaan met kinderen met
autisme

7

H. vd Heide,
orthopedisch
chirurg

06 December Putri
2018

Medewerkers van SSB
en school Windows to
de world

11 Mei 2018

Studenten
Herkenning en behandeling van Medewerkers van SSB, 11
fysiotherapie van
kinderen met een klompvoet
Teratai darma
SSB: Iris en Minke

25 Mei 2018

Studenten
Herkenning en behandeling van Medewerkers van YPK, 20
fysiotherapie van
kinderenmet een klompvoet
Puspadibali en ALC
SSB; Iris en Minke

20 December Studenten
Ponseti brace voor kinderen met Medewerkers SSB
2018
bewegingstechnolo een klompvoet
igie van SSB; Tim
en Loek
Totaal

Deelgenomen door Yayasan Stepping Stones Bali
12/13-06Reperda,
Regelgeving in Buleleng
2018
Overheid van Bali ontwerpen voor rechten voor
mensen met een beperking
4-11- 2018
ALC
workshop analyse impact

8
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Stichtingen in Buleleng

PuspadiBali, YPK, YRS, SSB

5. Lokale partners ter verbetering van de revalidatie
van het kind
We werken met vele lokale partners samen om de meest
uitgebreide voorlichting te kunnen bieden voor ouders en
hulpverleners. Dit is ook te zien in het overzicht in hoofdstuk
2.2. Daarbij zijn een paar samenwerkingen uitzonderlijk die we
graag hier nog toe willen lichten.
5.1 Bestaande partners/samenwerking
5.2 Netwerken voor uitbreidingen van vroegsignalering en
revalidatiemogelijkheden

5.1.

Bestaande partners/samenwerking

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
Datum
Locatie
Resultaat
Impact

twee kinderen zijn geopereerd vanuit Bali bij Harapan Jaya ter correctie van de
klompvoet.
19 februari - 10 maart operatie orthopedisch
Yayasan Harapan Jaya Sumatra
twee kinderen zijn geopereerd uit bali
Dankzij de faciliterende ondersteuning van de Yayasan zijn er twee weken
lang operaties geweest met assistenten in opleiding ‘Universitas Sumtra Utara’, is de
kennis voor orthopedisch zorg vergroot en konden de geopereerde kinderen met een
intensief (meest optimaal) revalidatieproces starten.

Teratai Dharma Centre
Met de nieuwe doorstart van Teratai Dharma Centre is er eerst gebruik gemaakt van de locatie Stepping
Stones Bali. Hierbij werden alle groepen in eerste instantie ontvangen bij Stepping Stones Bali in de
open ruimte naast het kantoor.
Datum/Locatie: Januari: Stepping Stones Bali
Februari-December; Teratair Dharma Centre
Doel
Yayasan Teratai Darma Centre helpt 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 een 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.
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Bali Children Foundation
De stichting Bali Children foundation is gericht op onderwijs voor “disadvantaged” kinderen. De stichting
heeft drie doelgroepen: kinderen van arme families, kinderen in onherbergzame dorpen en kinderen
met een beperking. Ze gaven tot nu toe 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 verzamelen door deze hulpverleners
Met de opgestelde lijst de kinderen van 4 tot 20 jaar bezoeken
Behandelplan opstellen 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.

Datum
Locatie

januari-december 2018
Tigawasa

Resultaat

In het dorp Tigawasa zijn 124 gehandicapte kinderen met een beperking gedetecteerd.
Voor elk kind is specifiek gekeken welke behandeling (medisch, revalidatie) nodig was
en welke voorwaarden gecreëerd moeten worden voor onderwijs.

Impact

In het dorp Tigawasa is men zich nu beter bewust van de verschillende soorten
beperkingen. 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.

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
Doel

januari-december 2018
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.
Ondersteuning van en samenwerking met
lokale partners. Uiteindelijk komt het allemaal
neer op goede samenwerking met klinieken,
ziekenhuizen en collega’s met verschillende
specifieke zorg 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).
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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. Voor
deze kinderen is bewegen heel belangrijk. Er is daarom dit jaar de focus gelegd om het bewegen meer
in de lessen te kunnen integreren.
Doel
Na de training kunnen de leerkrachten een “beweeglesjes” geven
Datum
augustus en oktober 2018
Locatie
Stichting Sjakitarius Singaraja
Trainer
Marjanne Oomen
Resultaat
De leerkrachten op Sjakitarius Singaraja, school voor speciaal onderwijs,
kunnen een simpele oefeningen van bewegen geven voor deze specifieke doelgroep
Impact
Door meerdere beweegmomenten in de klas kunnen de kinderen op de andere
momenten beter en geconcentreerder de lessen volgen.
5.2 Netwerken voor uitbreidingen van vroegsignalering en revalidatiemogelijkheden
Er zijn dit jaar ook weer verschillende nieuwe contacten gelegd met stichtingen die ook met kinderen
met een handicap te maken (kunnen) krijgen. We zijn bij deze stichtingen op bezoek geweest (met
uitzondering van Endrifoundation) en hebben samen uitgebreid de mogelijkheid genomen om onze
werkwijze en doelen uit te wisselen.
Stichting/nieu
we partner
Yayasan bumi
sehat (Ubud)

datum

doel

resultaat

7-9-2018

Uitwisselen van doelstellingen met
de werkwijze, specifiek gericht op de
vroegsignalering van kinderen met
een klompvoet

Yayasan rumah
sehat/kita peduli
(Karangasem)

22-10-2018

Yayasan corti
(Karangasem)

26-10-2018

Uitwisselen van doelstellingen met
de werkwijze, specifiek gericht op de
vroegsignalering van kinderen met
een klompvoet
Lifeskill voor dove jongeren

De kinderen die hier worden
geboren worden ook direct
gecontroleerd
op
klompvoeten
en
andere
mogelijke beperkingen
2 kinderen voor begeleiding
voor medische zorg

Yayasan rama
sesana
(Denpasar)

18-12-2018

Uitwisselen van informatie van visie
en missie van de stichting

Endri foundation
(Lombok)

Vanaf
oktober 2018

Ondersteuning
behandelplan/behandeling
kinderen met een klompvoet

van
voor

2 dove jong volwassenen
kennen de mogelijkheden bij
corti, SSB kan met de juisten
informatie geïnteresseerde
doorsturen
Meer kennis van elkaars
doelgroep en overlap van
elkaars activiteiten gericht op
vroeg signalering
Ondersteuning
van
verschillende hulpverleners
van Endrifoundation in het
signaleren van een kind met
een klompvoet

6. Stagiaires en vrijwilligers
Stepping Stones Bali is ook dit jaar verder gegaan met het begeleiden van stagiaires en heeft dit jaar
voor het eerst ook met een vrijwilliger samengewerkt. We nodigen studenten of vrijwilligers altijd uit met
een specifieke vraag of project om te doen. Hierbij willen we een win-win situatie creëren waarbij de
studenten een mooie en vooral leerzame ervaring kunnen opdoen (gepaard met het behalen van hun
schoolverantwoordelijkheden) en de stichting als winst heeft dat stagiaires/vrijwilligers een inhoudelijke
en uitvoerende bijdrage leveren. Hierbij is een gelijkwaardige rol tussen de stagiaires/vrijwilligers en de
medewerkers van de Yayasan vanzelfsprekend. Op die manier kan er optimaal van elkaars kennis en
kunde gebruik worden gemaakt. Daarnaast spelen de manier van werken, de situatie in Indonesië,
cultuur en klimaat allemaal een rol en zijn deze totaal anders dan in vergelijking met Nederland. Deze
uitwisseling wordt door de stichting en de medewerkers als zeer grote meerwaarde ervaren. We zijn
dan ook blij te melden dat de studenten ook altijd enthousiast zijn over hun periode bij Stepping Stones
Bali.
Met de vele programma’s op dit moment en de vele aanvragen die de stichting ontvangt uit Nederland
zijn we dan ook erg blij met een nieuwe vrijwilliger in Nederland die hierbij de vraag en aanbod zo goed
mogelijk probeert te begeleiden.
Opdrachten 2018
Vroegsignalering
Fysiotherapie
Datum
12 februari 2017 –12 juni 2018
Thema
Inventariseren en uitbreiden van het programma vroegsignalering
(Volksgezondheid) door middel van het ontwikkelen van informatiemateriaal en
informatieoverdracht aan de medewerkers van Stepping Stones Bali
Aantal: twee
Opleiding
Hogeschool Arnhem en Nijmegen (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.
Resultaat
Door de medische achtergrond van de studenten konden zij ondersteunen bij medische
hulpvragen en het vaststellen ervan. Het revalidatieplan kon daarmee direct worden
opgesteld. Daarnaast hebben ze ook veel
bijgedragen in de administratie van dit
programma. De stageperiode is vooral gericht
op het programma is samenwerking met Bali
Children foundation gericht op de detectie en
zorg in het dorp Tigawasa.
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). Tevens hebben zij een
bijdrage kunnen leveren aan kennis bij
hulpverleners en sociale werkers uit dit dorp
over wat een beperking is en welke
mogelijkheden er voor deze kinderen zijn.
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Klompvoet
Bewegingstechnologie
Datum
1 september- 20 november 2018
Thema
midden bar ontwerpen met de lokale middelen voor 2 specifieke schoenen
Aantal
twee
Opleiding
Hogeschool Den Haag
Doel
Het doel van deze stageperiode was het uitbreiden van de zorg in het klompvoet
programma 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.
Resultaat
Twee modellen voor de middenbar/brace die gedragen worden door alle kinderen na
de gips behandeling.
Impact
Stepping Stones Bali kan nu makkelijk verschillende soorten 2de hands schoenen
gebruiken met verschillende koppelingsstukken (zool van de schoenen) voor de
verbinding met de middenbar/brace
Vroegsignalering
Health Science
Datum
1 oktober 2018 - 21 januari 2019
Thema
Disabilities in Bali :Research into the early detection system and care path of children
with disabilities in Bali, Indonesia
Aantal
drie
Opleiding
Universiteit van Twente
Doel
Een compleet beeld krijgen van de manier van vroegsignalering in
Indonesië, Bali, Buleleng, zodat Stepping Stones Bali nog beter het
veldwerkprogramma kan toespitsen op de problemen/”gaps” van dit moment voor de
vroegsignalering
Resultaat
Met het verzamelen van nieuwe eigen data door middel van interviews is naar voren
gekomen dat de verschillende instanties/organisaties (specifiek voor de kinderen met
klompvoet) nog niet goed samenwerken. Vele onderdelen zijn aanwezig maar zijn niet
bekend bij ouders en hulpverleners.
Impact:

Algemeen
Vrijwilliger
Datum:
Thema:
Aantal:
Doel
Resultaat
Impact

De studenten die bij de Yayasan stage komen lopen hebben een krijgen een breder
beeld gekregen rond de zorg van revalidatie en van de gezondheidzorg op Bali. Het is
een uitdaging om te werken met de beperkte mogelijkheden die in Indonesië zijn. Vele
gegevens voor onderzoek zijn niet aanwezig of niet openbaar. Het is dus voor de
Yayasan erg belangrijk om goed bij te houden waar de problemen in vroegsignalering
zich voordoen waardoor de kinderen geen goede zorg krijgen. Het monitoren van het
veldwerkprogramma is hierbij erg belangrijk, maar een uitdaging.

1 september 2018-24 november 2018
inzicht creëren in de programma’s (processen) en haalbaarheid (monitoring en
evaluatie) hiervan. Professionaliseringsslag voor de Yayasan op Bali.
Één
Hoe kunnen de activiteiten in Indonesië nog inzichtelijker en transparanter zijn met het
daar bijbehorende verwachte resultaat.
alle programma’s hebben een procesbeschrijving en er is start gemaakt met de SMART
doelstellingen van de verschillende programma’s.
Meer transparantie en efficiënter werken voor de programma’s. De komst van de
vrijwilliger heeft ervoor gezorgd dat er meer inzicht is gekomen bij het team op Bali,
waarom het optimaliseren van processen en daar waar mogelijk evaluatie wenselijk is.
Zodat er meer nadruk komt op het resultaat/waarom de programma’s zijn in plaats van
alleen de activiteiten op zich. Op deze manier wordt er gewerkt aan meer
zelfstandigheid bij de Yayasan op Bali.

Bijlage 2: Organogram stichtingen
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