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Statistiek Update 
 

Tot 31 Maart 2015 
 

 YTD 
Nieuwe patiënten 97 

Massa  operatie 1 

Spoon feeders 58 

Voedingspakketten 135 

Splints 63 

Orthondontische 
speen 

9 

Gesloten dossiers 4 

Presentaties 52 

 

 
Welkom, voor u ligt de eerste nieuwsbrief van 2015. 
 
Zoals u  rechts kunt zien zijn we al erg actief geweest dit 
jaar: 
… 97 nieuwe patiënten 
… 52 presentaties op scholen, in ziekenhuizen en 
gezondheidscentra 
En de grootste: 
… 135 voedingspakketten. 
Dat is veel melk, suiker en margarine waarvoor betaald 
moet worden. In feite zijn deze voedingspakketten de 
grootste uitgave van de Stichting, naast de salarissen van 
onze vier geweldige stafmedewerkers. 
 
Ondervoede kinderen kunnen geen operatie ondergaan.  
Dus alstublieft, open uw hart en zegt het voort…. 
Cleft Care Indonesia kan niet zonder uw hulp. 

 

Waar het allemaal om gaat: een 
van de patiënten na de verzamel 
operatie in Jember (zie pagina 3). 



 

 

 

 
	  

NIEUW CCFI BESTUUR 
We zijn blij dat we kunnen meedelen dat er onlangs een nieuw bestuur is gevormd, 
sommige leden waren al betrokken, andere zijn nieuw, een geweldige mix van ervaring, 
speciale gaven en enthousiasme.We danken jullie ieder  voor het aanvaarden van jullie 
rol en weten dat jullie met elkaar de Stichting vooruit zullen helpen. 

 

Board of Patrons     Board of Management 

Voorzitter Mr Judha Sasmita  Voorzitter:          Mrs Andayani Jacoub 

Leden:   Dr Catherine Lee   Penningmeester:  Mrs Sylvia Pangkey 

                     Mrs Marie-Jo Stevens  Secretaris:    Mrs Clara Hadjon 

Erelid: Ibu Ida Oei 

Board of Supervisors 

Voorzitter:   Dr Reshma Daryanani 

Leden:  Mr Erroll Jonathans  

Mrs Toni Hoekstra 

Eerste bijeenkomst in CCFI 
kantoor, 3 maart 

Van links naar rechts:  
vrijwilligers Gradie Jacobs, 
Manju Banka, bestuursleden 
Marie-Jo Stevens, Sylvia 
Pangkey, Erroll Jonathans, 
Reshma Daryanani, Yani 
Jacoub, Judha Sasmita, Toni 
Hoekstra. 

Niet aanwezig: dr. Catherine 
Lee, mw. Ida Oei 

(Fotograaf Clara Hadjon) 

 



 

 

VERZAMELOPERATIE 
CCFI was uitgenodigd om aanwezig te zijn bij een massaoperatie in BINA SEHAT Hospital in Jember op 
13 en 14 maart, voornamelijk om de families van Cleft-patiënten met praktisch advies en counseling te 
ondersteunen, en als meest belangrijke taak, advies te geven betreffende het verzorgen van wonden na de 
operatie. Deze gebeurtenis was georganiseerd door CLPC (Cleft Lip & Palate Centre) in Malang, met 
chirurg dr. Ruby Riana en haar medische team en de  organisatorische ondersteuning van dr. Maria Ulfa. 
Clara, Lisha en Emma waren aanwezig, samen met veel middelen, waaronder het volgende: 

• Cleft onderwijs folders    
• Splints 
• Flessen met spoonfeeders 
• CCFI folders 
• Antibiotica creme, sodium chloride, wattenstaafjes 
• Biscuits 

Het team begon met het voorzien van informatie over pre- en post Cleft-operatiezorg zodra ze waren 
aangekomen. Gedurende de twee dagen hebben ze 19 spoonfeeders, 19 splint sets, 23 tubes antibiotica 
creme, sodium chloride en wattenschijfjes en 16 spuiten (voor het spoelen van de wond) verstrekt. Ook 
deelden ze Cleft educatie folders en CCFI brochures over pre- en postoperatieve kennis & zorg. En 
natuurlijk, het meest belangrijk, melk, thee en biscuits, voor dat extra beetje aandacht en zorg. 
Van de 28 patiënten, gescreend en ingeroosterd, hebben 26 een cleft-operatie ondergaan. De jongste 3 
maanden oud en de oudste 60 jaar. Twee patiënten waren niet sterk genoeg maar hebben nog een 
huisvisitatie gehad na de massaoperatie. CCFI zal 9 patiënten blijven ondersteunen die nog een verhemelte-
operatie nodig hebben. 



 

 

QUIZ NIGHT 
Opnieuw hadden Tulip en Cleft Care de krachten 
gebundeld voor de jaarlijkse Quiz-Night, waarvan 
de opbrengst gelijk werd verdeeld tussen de twee 
liefdadigheidsinstellingen. Gehouden in Pakuwon 
Family Club, die we hierbij danken voor hun 
steun, evenals onze hoofdsponsor Bintang en de 
andere sponsoren die rijkelijk hebben bijgedragen 
aan de avond en deze mede hebben mogelijk 
gemaakt. 
Zoals u kunt zien, hebben alle aanwezigen veel 
plezier gehad, niet in het minst door de bijdrage 
van uitdagende en amusante vragen ingebracht 
door Ceremoniemeester Erik Hoekstra en Tulip-
vrijwilligster en mede gastvrouw Telita Snyckers. 
Een speciaal optreden dit jaar was een traditionele 
welkomstdans uitgevoerd door kinderen van de 
Nurul Huda School, een van de scholen 
ondersteund door Tulip. Hiervoor dank aan 
Tulip-vrijwilligster Icha Riana, voor het 
organiseren van deze geweldige uitvoering. De 
kinderen waren erg gemotiveerd omdat Tulip had 
toegezegd de schoolcontributies te betalen voor de 
deelnemende studenten, die er werkelijk 
schitterend uit zagen. 
Felicitaties voor het winnende team. We hopen 
jullie volgend jaar weer te zien om jullie beker te 
verdedigen! 
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Dit verhaal legt de nadruk op hoe belangrijk 
onze inspanningen zijn om ons bestaan 
publiekelijk bekend te maken, speciaal in de 
lokale gezondheidscentra (Puskemas). 
Abiyu was 14 dagen oud en geboren met 
een Cleft-lip toen zijn moeder contact 
opnam met CCFI om om hulp te vragen. 
Zij wist van ons bestaan door een poster die 
ze had gezien in Puskemas Ngebel 
Ponorogo. 
Om naar het huis van de familie te komen 
was een uitdaging omdat dit een zeer 
landelijke omgeving is. Eerst moesten we in 
Ponorogo zien te komen, ongeveer 4 -5 uur 
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van Surabaya en daarna nog 2 -3 uur vanaf 
Ponorogo over een zeer slechte weg. Deze 
zaak had hoge prioriteit omdat het een 
pasgeboren baby was, een eerstgeboren 
kind zodat de moeder zeker hulp nodig 
had. Gelukkig waren we in de gelegenheid 
om een huisbezoek binnen een week na het 
ontvangen van het verzoek af te leggen, 
waar we echter alleen de moeder en een 
grootouder aantroffen omdat de vader de 
moeder enkele maanden daarvoor had 
verlaten. 
Abiyu is een baby met, tot zijn geluk, een 
erg sterke en vastbesloten moeder, de 

problemen in haar leven 
zelfstandig het hoofd biedend 
zonder steun van haar echtgenoot. 
Zelfs door hem verlaten en daarna 
een Cleft-baby ontvangend bleef 
ze sterk en accepteerde haar kind 
onvoorwaardelijk, elke 
mogelijkheid aangrijpend om hulp 
voor hem te krijgen en om de 
operatie te realiseren die hij nodig 
had. 
Abiyu heeft een succesvolle lip-
operatie ondergaan toen hij 3,5 
maanden oud was en het resultaat 
is erg goed, een mooi geschenk 
voor zijn moeder. Zij kan nu 
glimlachen, samen met haar zoon, 
klaar om de wereld en een beter 
leven tegemoet te treden. 
 
En dit allemaal door een poster! 

PATIENT VERHAAL: ABIYU PADIPTA NAUFAL 



 

 

   …because every child deserves a smile 

KLEINE VERANDERINGEN 

Als de nieuwe nieuwsletter verschijnt, zullen we 
onze nieuwe naam moeten gebruiken, zoals de 
Indonesische wetgeving vereist: Yayasan Cleft 
Care Indonesia, met een aangepast logo om deze 
kleine verandering weer te geven. Maar we 
blijven altijd, voor hen die ons kennen, eenvoudig 
“Cleft Care” 

Dank u voor uw aanhoudende steun. 

	  

 

 

Contact Us 

Jl. Simpang Dukuh no. 7, Surabaya 60271 

info@cleftcareindonesia.org 

International Hotline: +62 812 30 50 22 17 

Indonesian Phone Number: +62 31 70 78 70 70 

www.cleftcareindonesia.org	  
	  

Make a Donation 
YAYASAN CLEFT CARE INDONESIA 

FOUNDATION 

PT CIMB NIAGA TBK, Jl. Raya Darmo 75  

Surabaya 60295 

Account Number (IDR) : 

2180100296006 Swift BNIAIDJA 

Account Number (EUR) : 

2181600002000 Swift BNIAIDJA 

 

VAARWEL 
We hebben helaas vaarwel moeten zeggen tegen 
Lia Zantinge en haar echtgenoot Taco, die 
onlangs Surabaya 
hebben verlaten 
voor China en 
later Vietnam. 
Terwijl ze hier 
slechts drie jaar 
was is Lia een 
waardevolle en 
sterke 
ondersteuning 
voor CCFI 
gebleken, eerst als 
vrijwilligster, de 
rol van schrijfster van Bedankbrieven aan 
donoren en uiteindelijk als lid van het bestuur. 
We moeten ook Taco’s steun erkennen: als 
manager voor Bintang Bier heeft hij het 
traditionele ondersteuning van de Quiz-Night 
voortgezet door het doneren van drie vaten bier 
elk jaar. Geen kleinigheid! Lia en Taco, jullie 
zullen altijd in ons hart blijven. 
Maar als er een deur dicht gaat, gaat er een raam 
open. We verwelkomen een nieuwe vrijwilligster, 
Gradie Jacobs, ook uit Nederland, die bij alles 
wat we haar vragen “ja” blijkt te zeggen! 
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