Wie: Stichting Kolewa
Wat: Inrichting van speelplaats voor slechthorende kinderen
Waar: Denpasar, Bali, Indonesië
Wanneer: heden
Website: www.kolewa.com

Inleiding:
Stichting Kolewa, opgericht door Syta Plantinga in januari 2007 en domicilie hebbende in Alphen aan den
Rijn, richt zich op een aantal projecten in Kenia en Indonesië.
Moeders, kinderen en gehandicapten staan centraal binnen Stichting Kolewa; De stichting wil de situatie
verbeteren van moeders en (gehandicapte of verstoten) kinderen aan de hand van de gestelde
millenniumdoelen: recht op goede verzorging, onderwijs en kennis vergaren. Dit doen zij door middel het
steunen van een aantal projecten in Kenia en Indonesië, waaronder de kindertehuizen Bali Life en Tania en
het gehoorapparaten project met het daaraan verbonden Swara Swari Institute in Denpasar.

In Indonesië spitst de stichting zich voor het grootste deel toe op kinderen met een hoorstoornis. 5% Van de
jongere kinderen in Indonesie heeft een hoorstoornis tgv een aangeboren afwijking, of is slechthorend
geworden door bijvoorbeeld een hersenvliesontsteking. De lokale partners van Kolewa zijn de vrijwilligers
van het Swara Swari Instituut en artsen verbonden aan het Sanglah Hospital.
Naast tastbare hulp als het aanmeten van hoorapparaten (uit Nederland) en het geven van spraaklessen is
er het nog veel lastigere traject van voorlichting geven omdat bij ouders die een doof of slechthorend kindje
hebben er sprake is van ontkenning, ongeloof en bijgeloof.
Allereerst gaat iedere ouder er vanuit dat zijn of haar kind perfect is. Men blijft zeer lang ontkennen dat er
iets aan de hand is, zeker als er geen uiterlijke indicaties zijn voor een handicap. Vervolgens is er het
ongeloof als zij gaan twijfelen aan hun eigen waarheid. Op dat moment komt het
bijgeloof om de hoek: de vloek zal opgeheven worden op de vierde verjaardag van
het kind. Een simpele en makkelijk te aanvaarden verklaring voor alle Indonesiërs,
ongeacht godsdienst of levensstandaard.

Fantastisch is het dan ook dat leiding en ouders van het instituut eens per twee
maanden een “familieweekend” organiseert in steeds weer een ander deel van
Indonesië. Met een minimum aan budget reizen ouders en kinderen naar Singaraja in het noorden of
Negara in het westen en opent de deuren van hun “kamp” voor de lokale bevolking. De ouders hierbij
betrekken is van wezenlijk belang want zij zijn de beste ambassadeurs voor het project want hun kinderen
zijn het levende bewijs!
Het van Stichting Kolewa gratis gekregen hoorapparaat, de spraaklessen tegen een minimale vergoeding en
de vorderingen van het kind hebben hen overtuigd.
Op deze familiebijeenkomsten delen zij dan ook de eigen ervaringen over hun leven met een kindje met
een hoorstoornis , proberen ze ouders ervan te overtuigen dat doofheid en slechthorend niet vanzelf
e

overgaat na het 4 levensjaar, waar je hulp kunt krijgen en wat de toekomstverwachtingen kunnen zijn met
een hoorapparaat of een CI implantaat.

Project:
Kolewa voorziet in tweedehands hoorapparaten vanuit Nederland. Via het Swara Swari Institute worden
deze aangemeten bij zeer jonge slechthorende kinderen op basis van de verplichting het kind deel te laten
nemen aan spraak en hoorlessen.
De lessen vinden plaats in een gehuurd gebouwtje met nauwelijks voorzieningen voor de kinderen. Matig
sanitair, geen keuken en vooral geen sport en spel mogelijkheden. Juist het spel-element is zeer belangrijk
bij het leerproces. Leerkrachten onderschrijven dit en hebben Stichting Kolewa om hulp gevraagd. Indien de
speelplaats er eenmaal is, kunnen de klasjes kleiner gemaakt worden en het onderwijs meer individueel. Dit
alles met het doel de kinderen goed te leren praten en luisteren opdat zij later normaal kunnen functioneren
in de samenleving.
Voor het plaatsen van een speelplaats is € 750,- begroot, waarin de volgende elementen zitten:
-

schommel € 115,00

-

klimrek € 125,00

-

glijbaan € 110,00

-

plaatsing € 85,00

-

schilderen € 150,00

-

rubber tegels € 165,00 (indien voldoende budget)*

Hiervan heeft Stichting Kolewa al ruim € 300,- tot haar beschikking via particuliere giften.
Met de donatie van Chevere kan een deel van de speelplaats worden gefinancierd en kan de balans tussen
leren en spelen worden gemaakt.
Spelen en leren combineren, dan HOREN ze erbij!

School

Plek waar speeltuin komt

