De Stichting Dekat di Hati (‘dicht bij het hart’) is een
vrijwilligersorganisatie die zich inzet om jongeren op de
Molukken een toekomstperspectief te geven.

Voor het jaarproject hebben de gezamenlijke diaconieën van de Protestantse Gemeenten
Biggekerke/Meliskerke, Koudekerke en Zoutelande gekozen voor de Stichting D
 ekat di Hati (“dicht bij
het hart”) Deze stichting werkt nauw samen met in Nederland en op de Molukken gevestigde
organisaties. Het is een vrijwilligersorganisatie die zich inzet om jongeren op de Molukken een
toekomstperspectief te bieden. De betrokken leden van de stichting komen bovendien bij ons uit de
buurt. Zelf gaat men geregeld op bezoek bij de projecten en steekt dan ook de handen uit de mouwen.
Voor de besteding van het bijelkaar verzamelde geld wordt altijd de vinger aan de pols gehouden.
Momenteel heeft de stichting vier projecten lopen. Dekat di Hati werkt nauw samen met in Nederland
en op de Molukken gevestigde organisaties zoals SSVA, Teachers Go Abroad, Titane, Save Home,
Yayasan Mega Conston.
Project 1:
De stichting 'Yayasan Bina Asih Leleani' is gevestigd te Latuhalat, op Ambon. De stichting telt 16
intramurale en 12 extramurale jongeren met een beperking. Deze laatste wonen vaak onder slechte
omstandigheden bij familie in de omgeving. Dagelijks worden zij naar het weeshuis gebracht voor
dagbesteding/school. Ook de omstandigheden binnen het tehuis zijn slecht. Met z'n achten (een
jongens en meisjeskamer) slapen zij op een kamer van nauwelijks een paar vierkante meter. En dit
zonder airco, ventilatie en een toilet- en wasgelegenheid die zelfs ver onder de lokale normen en
waarden liggen. De laatste jaren hebben wij, de stichting Dekat di Hati, een paar verbeteringen
kunnen realiseren:
• Allereerst vernieuwing van de bedden en meubilair in het woongedeelte
• Olielampen zijn vervangen door lichtpunten welke door zonnepanelen worden voorzien van
energie.
• Lekkage aan het dak is verholpen.
•
Om de leefomstandigheden te verbeteren is een grondige renovatie van het natte gedeelte (keuken,
douche, toilet) van groot belang. Daarnaast is een uitbreiding van de slaapgelegenheid voor zowel de
meisjes als de jongens wenselijk. In overleg met de leiding van het tehuis wordt hiervoor een plan
worden opgesteld. Naast de noodzakelijke verbeteringen aan het gebouw is professionaliseren van de
dagbesteding een ander belangrijk verbeterpunt. Ook hiervoor zal in overleg een plan worden
opgesteld.
Project 2:
De begeleiding van jongeren die slachtoffer zijn van seksueel misbruik laat zeker op de Molukken nog
flink wat te wensen over. Rumah Aman Gasira, opgericht door Augustien Matulessy van Stichting
Save Home uit Nederland, is een lokale organisatie die hier probeert verandering in aan te brengen.
Samen met de Stichting Save Home faciliteren wij Rumah Aman Gasira. We doen dit o.a. door een
jaarlijkse bijdrage in de huisvestingskosten, de seksuele educatie voor leerkrachten op Saparua en
Saparua Timur en de noodzakelijke aanpassingen van het pand.
Project 3 Jus Pala Toisapu:
Het project bestaat uit de ondersteuning van een coöperatie van zo’n 25 vrouwen die Jus Pala
produceren/verkopen. De Jus wordt gemaakt van het vruchtvlees van de nootmuskaatvrucht. De
afgelopen jaren hebben wij deze coöperatie ondersteund d.m.v. het leveren van computers, koeling en
een blender om zowel het productie als het administratief proces te automatiseren.
Project 4 Kansarme kinderen:
Sinds november 2013 ondersteunt onze stichting, met hulp van adoptieouders, jaarlijks zo’n 30
kinderen bij hun studie. Hierbij werken we nauw samen met een op de Molukken gevestigde
organisatie: Stichting 'Mega Conston'. Alle kinderen bezoeken wij jaarlijks tijdens ons werkbezoek aan
de Molukken. We constateren dat steeds meer kinderen de stap durven te zetten om, na hun
middelbare school, een HBO/Universitaire opleiding te gaan volgen. De overigen vinden meestal een
passende, betaalde baan.

