Saint Lazare helpt! en The Travelling Doctors in 2017
Het integrale ontwikkelingsproject “EVIDENCE” van The Travelling Doctors op Flores in Indonesië
breidt uit!
Hieronder een beknopt verslag van de goede resultaten bereikt in 10 dorpen in dit jaar.
ACTVITEITEN WATERVOORZIENING
In de 7 dorpen van de Pilot zijn de watervoorzieningfaciliteiten in 2017 conform budget gerealiseerd.
Voor een groot deel is dit mede te danken aan de inspanningen en hoge participatiegraad van de
betrokken dorpsgemeenschappen. Na de eerste opleveringen van watersystemen nam het
enthousiasme in deze dorpen alleen maar toe.
Tevens vormden de goede samenwerking tussen de Stichting Saint-Lazare en onze partner ‘Caritas
Ende’ en de districtsbesturen Ende, Nagekeo en Ngada een kritische succesfactor in het creëren van
een positief werkklimaat en het monitoren van strakke werkplanningen en de kosteneffectieve
uitvoering hiervan.
Ook de verschillende publicaties in de lokale pers, o.a. in de Flores Pos, hebben bijgedragen aan de
charitatieve doelen bekendheid van Sint Lazarus op geheel Flores.
Er stroomt nu schoon water naar huizen, scholen, gemeenschapsgebouwen en kerken. Met bloemen
en groentetuinen bij de huizen in de dorpen bloeien de dorpen letterlijk op.
De in korte tijd tot stand gekomen tuinbouwproducties werden geoogst en binnen enkele maanden
op de markten gebracht, wat zorgde voor eigen inkomsten en het vasthouden van het succesmomentum en geloof in eigen kunnen van bewoners.
Naast de 7 dorpen in de pilot in het Nangapanda subdistrict zijn in het Ngada district 3 dorpen,
Maratauk, Damu en Ruki, voorzien van watersystemen. Ook zijn hier kleinschalige
tuinbouwprojecten in de dorpen gerealiseerd ten behoeve van eigen voedselzekerheid.
TEGENSLAGEN / TELEURSTELLINGEN
Veel ging goed in 2017 maar elk project heeft ook zijn tegenslagen. Tropische stormen en de
aanhoudende zware regenval en aardverschuivingen in het eerste kwartaal van 2017, veroorzaakten
veel schade aan wegen en pijpleidingen, waardoor dorpen ontoegankelijk werden en reparaties
noodzakelijk waren. Uitstel en vertragingen van een halfjaar aan de bouw van o.a. toiletblokken voor
scholen was het gevolg. Vijf scholen zijn in de pilot organisatie gereedgekomen. De overige 7
geplande toiletblokken worden in de eerste helft van 2018 opgeleverd.
De aardbeving in oktober in Oost Flores van 6,4 op de schaal van Richter heeft in Ende en verder
westwaarts geen noemenswaardige schade opgeleverd.
TOEKOMSTIG BESTENDIG ONDERHOUD
Een van de doeleinden in het projectplan is een gedegen bestendige socio-economische en technisch
verantwoorde infrastructuur te creëren ten einde levensomstandigheden in de armste afgelegen
dorpsgemeenschappen te verbeteren. Dit wordt mede bereikt door in 2017 gestarte scholingen,
trainingen en vakopleidingen voor onderhoudswerkers uit de dorpen. Ingestelde watercommissies,
verspreid over verschillende dorpen, beheren het onderhoud. Ouders, scholen,
gezondheidscommissies zijn verantwoordelijk voor duurzaam onderhoud in scholen.
Er is een gemeenschappelijke bewustwording van eigen verantwoordelijkheid en een proactieve
houding van onafhankelijkheid gericht op duurzaamheid, ontstaan.
Dorpsgemeenschappen dragen uit eigen inkomsten financieel bij aan een fonds voor
onderhoudswerkzaamheden en opleidingen en ook draagt de overheid met subsidies hieraan bij.
Caritas voert veelal de opleidingsactiviteiten uit.
VOORBEREIDING 2018

In het Ngada district, het Nagakeo district en in het Ende district zijn een aantal besprekingen
gevoerd met districtoverheden en dorpsbewoners ter voorbereiding, planning en uitvoering van
nieuw aan te leggen watervoorzieningen en bouw van toiletblokken. Dit heeft geleid tot uitvoering
van baseline surveys in een 20-tal dorpen en afspraken over budgetteringen. De vraag van de
districtsoverheden overtreft veelal de beschikbare uitvoeringscapaciteit en ook de financiële
middelen. We houden dan ook voor 2018 onze strategie van een step-by-step benadering vast,
namelijk 5 dorpen per keer per project. Doen en weten wat we kunnen is hierbij gezamenlijke motto.
Wel is het technisch uitvoeringsteam van Caritas uitgebreid en in twee teams opgesplitst om voor
een deel aan de grotere vraag te kunnen voldoen.
PLANNING 2018
Ende district, subdistrict Detukeli
10 dorpen, watersystemen en sanitatie.
Nagekeo district,
10 dorpen, watersystemen en sanitatie.
Ngada district,
5 dorpen, watersystemen en sanitatie.
Opleidingen, trainingen, vakopleidingen Caritas
Volgmeting resultaten, Medical Research Program Nangapanda
Horticulture projecten.
BEGROTING 2018
Begroting per dorp: € 25.655.=
Totaal 15 dorpen 2018: € 384.825, =
Stelpost vervolgmeting Medisch Research programma: € 10.000, =
FUNDING
Ook voor 2018 zal een grote inspanning gevergd worden om een solide financieel dekkingsplan te
realiseren. De lat ligt hoog dit komende projectjaar.
Erg verheugend is te noemen dat we een overeenkomst hebben kunnen sluiten met de stichting
Wilde Ganzen en RABO Medewerkers Foundation.
Een aantal van de bestaande donorrelaties is al benaderd en er zijn hernieuwde aanvragen
ingediend. Bij zijn werkbezoek aan Flores heeft een van onze Funders toegezegd opnieuw ons
financieel te willen ondersteunen.
Enkele leden hebben zich in de afgelopen periode moeite gegeven om waardevolle contacten te
leggen in het proces van fondsenwerving. Het is verder buitengewoon plezierig om een grote
verbondenheid met het Flores project van alle leden te constateren.
Ik doe dan ook graag een beroep op hen om in eigen netwerken te bezien welke mogelijkheden er
zijn om financiële steun te verwezenlijken.
Ten einde de continuïteit te waarborgen nu de omvang van ons project met grote stappen toeneemt,
is besloten om enkele commissieleden toe te voegen aan het bestaande Travelling Doctors Team.
Ik wens jullie allen fijne Kerstdagen en een gelukkig ridderlijk Nieuwjaar toe.
Harry Kampen Sr.,
zakelijk projectleider

