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“Nood is leidend. Daarom verlenen wij hulp ongeacht sociale klasse, religie en afkomst. We zijn er 
attent op dat de hulp niet leidt tot verdere spanning of ongelijkheid tussen groepen mensen met 
verschillende levensbeschouwelijke overtuigingen.  
De Molukse gemeenschap in Nederland vormt geen afspiegeling van de Molukken. Met als gevolg dat 
een mogelijke onevenredige verdeling van de noodhulp zou kunnen ontstaan. Veel particuliere 
initiatieven uit de Molukse gemeenschap doneren voor het eigen dorp. Daarom kiest TitanE voor de 
dorpen, die het zwaarst zijn getroffen en voor de dorpen, die geen directe relatie hebben met familie 
of dorpen van herkomst van de gemeenschap in Nederland. Hiermee voorkomen wij dat de sociale 
cohesie tussen dorpen niet wordt aangetast” 
 

Over Ons 
Stichting TitanE is een landelijke vrijwilligersorganisatie (1996)  die zich inzet voor ‘Duurzame 
ontwikkeling & Armoedebestrijding’ op de Molukken.  
TitanE betekent brug. De stichting werkt aan het vergroten van maatschappelijke bewustwording en 
meningsvorming onder de Molukse gemeenschap in Nederland. 
TitanE steunt  particuliere initiatieven, zoals werkgroepen, stichtingen en kumpulans,  op het terrein 
van ontwikkelingssamenwerking op de Molukken.  
TitanE is het resultaat van een fusie van twee instellingen: Rela 69 de oudste Molukse organisatie op 
het terrein van ontwikkelingssamenwerking. En Support Baileo Maluku-Humanum, opgericht in 1991 
om de gelijknamige NGO op Maluku te steunen.   
 

Historie in het gebied 
TitanE en haar voorgangers zijn al sinds 1969 (Rela 69) aktief in Maluku. En vanaf 1993 wordt de 
eerste samenwerkingsovereenkomst getekend met een NGO op de Molukken (Baileo Maluku). 
 Wij richten ons tot armoedebestrijding, duurzame ontwikkeling en sociaal ondernemerschap.  De 
armoede is al decennia veel te hoog op Maluku. En wij kunnen in Nederland bijdragen om de 
armoede terug te dringen. Het is een morele plicht. Daarom is de ondersteuning en bevordering van 
voorlichting- en bewustwordingsactiviteiten op het gebied van mondiale vraagstukken in Nederland 
ook nodig. Het gaat om actieve betrokkenheid bij ontwikkelingssamenwerking met de Molukken te 
stimuleren.  
Onze focus op een gelijke verdeling van hulpbronnen en de toegang tot basisvoorzieningen zoals 
onderwijs, schoondrinkwater en gezondheidszorg. 
Bij gebruik maken van aanwezige energiebronnen en het verder ontwikkelen van de traditionele 
landbouw en visserij wordt de balans in het milieu (ecologische duurzaamheid) in het oog gehouden. 
Maluku kent een multireligieuze samenleving, al eeuwenlang. Ook etnisch is de Molukse 
gemeenschap veranderd door de instroom van migranten:  trans, - en spontane migratie.  En Maluku 
kent een geweldige diversiteit aan culturen, talen  en adatsystemen.  



TitanE richt zich op iedereen. Verscheidenheid en diversiteit is ook voor ons belangrijke 
uitgangspunt. Dit geldt ook voor onze vrijwilligers. 
Economische groei is nodig, maar dient inclusief te zijn. Dit betekent dat de groei besteed moet 
worden aan de onderkant van de samenleving. Directe toegang tot gezondheidszorg en onderwijs 
voor iedereen.  
Wij kunnen direct bijdragen tot economische groei. Dit doen wij door de export van de boeren te 
bevorderen. Maluku is een plattelandsamenleving, de grootste groep die onder of rond de 
armoedegrens leven zijn boeren. 
Maak het mogelijk dat zij door verkoop van hun landbouwproducten hun inkomsten kunnen 
verhogen en zo uit de armoedefuik kunnen ontsnappen. 
Op kleinschalig niveau blijven basic-need programma’s nodig. Particuliere initiatieven die bij TitanE 
kunnen aankloppen, om advies en of ondersteuning.  Dit kan gaan om schoondrinkwater, 
zonnepanelen en specifieke drogers voor hun oogst. 
 
In de periode van het grote horizontale conflict tussen religieuze gemeenschappen heeft TitanE 
samen met Baileo Maluku tientallen projecten uitgevoerd in het kader van noodhulp, reconcellitation 
en wederopbouw.  
Met al deze opgebouwde ervaring was het mede mogelijk om snel en adequaat hulp te bieden in het 
kader van noodhulp & wederopbouw.   
 

 
 

 

Trackrecord. 
In de periode van 2000-2015 heeft TitanE een trackrecord opgebouwd van 75 gerealiseerde 
projecten op de Molukken op het gebied van ontwikkelingssamenwerking - met medefinanciering 
van Oxfam/Novib, en het laatste decennium van Cordaid. En in de afgelopen 4 jaar zijn er nog een 
vijftiental kleine projecten bijgekomen middels fondsen en eigen bijdrage. 
Sinds 2011 staat TitanE met haar activiteiten op het terrein van ontwikkelingssamenwerking op een 
kruispunt. In 2011 heeft RiDi Consultancy Stichting TitanE doorgelicht en geëvalueerd. In het rapport 
'Verbondenheid verzilverd?!' wordt TitanE omschreven als een flexibele, slagvaardige organisatie met 
een scherp oog voor actuele politieke en maatschappelijke ontwikkelingen.  



In het veranderende landschap van internationale samenwerking  in Nederland en Indonesië, vragen 
de ontwikkelingen op Maluku om een nieuwe agenda van samenwerking, gericht op het bevorderen 
van duurzame groei en stimuleren van sociaal ondernemerschap.   
Met haar programma’s wil TitanE op deze ontwikkelingen inspelen door activiteiten te stimuleren die 
goed zijn voor mens en milieu, werkgelegenheid creëren, en gepaard gaan met de overdracht van 
kennis en vaardigheden. Voor duurzame ontwikkeling geldt een eerlijke verdeling van kansen voor 
toegang tot maatschappelijke goederen en diensten als een noodzakelijke voorwaarde. Economische 
groei vertaalt zich immers niet vanzelfsprekend en overal in banen, toegang tot goed onderwijs, 
schoon drinkwater en gelijke rechten voor vrouwen. Daarbij komt dat veel mensen op de Molukken 
nog steeds zijn aangewezen op werkzaamheden in de informele sector. Dat maakt hen kwetsbaar en 
moeilijk bereikbaar. Dit geldt in het bijzonder voor vrouwen. In dit streven is het dan ook cruciaal dat 
positieve maatschappelijke processen de ruimte krijgen. Een grotere koopkracht aan de onderkant 
van de samenleving bevordert bedrijvigheid en brengt economische dynamiek op gang. Daarnaast 
blijft waakzaamheid nodig voor onverdraagzaamheid jegens individuen en groepen met een andere 
cultuur en/of religie. 
 

Aanleiding Noodhulp en Wederopbouw 
 

  
 
Op 26 september werd de Molukken getroffen door een aardbeving, 6.8 op de schaal van Richter. 
Sindsdien zijn er 1870 nabevingen geregistreerd, waarvan 210 direct door de bewoners zijn ervaren.  
In totaal zijn 12.137 woningen beschadigd. Het dodental is opgelopen tot 44 en het aantal gewonden 
bedraagt circa 1.800. Ruim 160.000 personen zijn de bergen in gevlucht en leven in tentenkampen.  
Op 11 november j.l  werd de Molukken wederom getroffen door een behoorlijk naschok van 5.1 op 
de schaal van Richter. Wederom veel materiële schade. Duizenden hebben hun toevlucht gezocht 
rond de heuvels van de stad Ambon. 
Ook de dorpen in de nabijheid van de stad Ambon hebben hieronder geleden. 
In Nederland bestaat enige onduidelijkheid over hoe de organisatie van de noodhulp en 
wederopbouw op de Molukken is geregeld. Veelal ontbreekt het aan de juiste gegevens en kennis 
over de bestuurlijke indeling. 



De eerst verantwoordelijke voor het organiseren van noodhulp is de overheid. Dit wordt gedaan door  
Lembaga Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) afdeling Maluku (The National Disaster 
Management Agency). Zij inventariseert de schade en coördineert de noodhulp. 
Dit wordt bemoeilijkt door de veelheid van particuliere hulpverleners die op eigen wijze hulp 
verlenen. Hierdoor kan sprake zijn van onevenredige verdeling van hulp. 
Belangrijkste kanalen van BNPB zijn de overheidsorganen op het gebied van infrastructuur, 
gezondheidszorg en andere diensten. Voorts wordt intensief samengewerkt met de Rode Kruis (PMI). 
De noodhulp en wederopbouw valt niet onder regie van de provincie, maar van de autonome regio’s. 
De provincie Maluku is verdeeld in 9 regio’s -de zogenemde ‘Kabupaten’-  en 2 steden: Ambon en 
Tual. Deze regio’s zijn autonoom en kennen ieder een eigen gekozen parlement. Aan het hoofd van 
de Kabupaten staat de Bupati; de twee steden kennen een gekozen burgemeester. 
Men kent een monistisch systeem, waarbij de Bupati en de burgemeester veel bevoegdheden 
hebben. Zij worden bijgestaan door een commissie, die bestaat uit de gekozen vertegenwoordigers. 
Door dit systeem bepaalt elke autonome regio een eigen beleid. 
De getroffen gebieden beperken zich niet alleen tot de regio Midden-Molukken, met als hoofdstad 
Masohi. Deze regio met de volgende subdistricten Salahutu met de dorpen Tial, Tulehu, Liang, Waai,  
Suli en Tengah2, in mindere mate het subdistrict met de dorpen Hila, Mamala, Morela en Seith. Ook 
een aantal dorpen op Haruku en Saparua heeft enige schade gekend. 
De getroffen dorpen op deze eilanden zijn gelokaliseerd op het eiland Haruku, zoals Pelauw, 
Rohomoni, Kabau, Haruku, Oma.  Tot de stad Ambon behoren onder meer Passo en Hutumuri. En 
mogelijk nu ook Lateri. 
Voor Hutumuri is de noodhulp uitstekend opgevangen. Wij doen dit in samenwerking met de 
werkgroep Hutumuri uit Nederland. Zij hebben afdoende middelen ingezameld. Een noodhulpplan is 
opgesteld en wordt thans geïmplementeerd. 
Seram Bahagian Barat( SBB ofwelWest-Ceram) is de derde getroffen regio, en dan in het bijzonder 
rond en nabij Kairatu en Kairatu Barat, Amalatu, Elpaputih en Inamosol. De hoofdstad van SBB is Piru. 
Het zorgde voor een enorme vluchtelingenstroom. 
 

Gezondheidszorg 
 

  
 
Tijdens de noodhulpfase was het voorkomen van de verdere verspreiding van ziekten. En verlenen 
van Eerste Hulp. Meest voorkomend was diaree. Er ontstond grote tekorten en de prijzen stegen 
naar grote hoogte. Wij hebben met medewerking van familiebezoekers (additioneel) medicijnen 
kunnen meesturen. 
Het plaatsen van wasgelegenheid en sanitaire voorzieningen kreeg de hoogste prioriteit. 
PMI heeft in totaal 14 noodtoiletten en 14 wasgelegenheden geplaatst. 890 waterfilters en 20 XXL 
waterfilters zijn gedistribueerd.  



Op veel plaatsen is de watervoorziening beschadigd. De overheid en PMI hebben weliswaar grote 
waterbassins geplaatst, maar dit is nog geen schoon drinkwater.  
Het bassinwater moet eerst worden gekookt, voordat het geschikt is voor consumptie. In de heuvels 
is dit een probleem. De mensen moeten daar hout kappen om te koken. Dit heeft weer gevolg voor 
de gezondheid. 
Daarom zijn de waterfilters een schot in de roos. Het water uit de bassins worden gefilterd tot 
schoon drinkwater. Deze waterfilters worden door ons al enige jaren gebruikt en voldoen aan de 
eisen die de Europese Unie stelt aan de kwaliteit. Na de noodsituatie worden de waterfilters aan de 
bewoners geschonken.  
Het drinkwaterfilter bestaat uit twee compartimenten, elk met een inhoud van tien liter. Het 
bovenste compartiment bevat een gepatenteerd filterelement. Verschillende tests hebben 
uitgewezen dat vervuild regenwater, rivierwater en grondwater via dit filter wordt omgezet tot 
schoon drinkwater. Vervuild water koken is niet meer nodig. 
De capaciteit van het filter bedraagt gemiddeld 7.000 liter per jaar voor een gezin van vijf leden. Alle 
gebruikers krijgen voorlichting over het gebruik en het onderhoud. 
Dankzij het drinkwaterfilter hoeven zij geen duur, gebotteld water meer te kopen, en is het niet meer 
nodig om vervuild water te koken. 

De waterfilters zijn afkomstig uit China. Ook in Indonesie zijn deze verkrijgbaar, alleen zijn deze niet 
geschikt voor het platteland.  

  



 

 

 

 
 
 
 

  



 

Levensonderhoud 
De levensonderhoud activiteiten begonnen in de herstelfase. Onze partners heeft een deel van de 
getroffen huishoudens ondersteund door het uitdelen van cash en een ‘cash-for-work’ project 
 

 
De levensonderhoudactiviteiten stimuleerden de hervatting van fundamentele landbouwactiviteiten, 
zowel als voedselzekerheidsmaatregel als belangrijke economische activiteit in landelijke gebieden.  
Boeren zijn ook ondersteund met rijstzaden, gereedschap en technische ondersteuning bij het 
produceren van rijst in laagland gebieden. 
De distributie van basispakketten (benodigde voedsel) is niet de hoogste nood. Door tientallen 
nationale en lokale initaitieven worden eveneens voesdelpakketten uitgedeeld. 
 

 
 
Angst is leidend 
Het merendeel van de ontheemden zijn terughoudend om naar hun huizen terug te keren. 
Vluchtelingen tenten staan nog steeds op de evacuatie-site. De angst voor nieuwe bevingen is groot. 
Ook de verspreiding van hoax berichten over mogelijke tsunami versterken dit. 
Daarbij bestaat er ook enige wantrouwen over de informatie van de overheid. 
 



Situatie West Ceram 
Tot nu toe registreerde de Earthquake Disaster Management Command Post in SBB het aantal 
vluchtelingen op 103.187 mensen verspreid over 5 kecamatan’s (subdistrict).  
In samenwerking met de regionale overheid van SBB is de hulp goed op gang gekomen. 
Meer dan 3000 ton rijst, duizenden dozen instantnoedels, tientallen watertanks, honderden matten, 
dekzeils,  dekens en honderden pakketten basisbenodigdheden verdeeld.  
De ontvangen hulp werd vervolgens verdeeld onder gemeenschappen in verschillende subdistricten, 
waaronder de kecamatan Kairatu, West Kairatu, Amalatu, Elpaputih en Inamosol.  
Het team van TitanE, Humanum en PMI heeft een assesment uitgevoerd en op basis hiervan zijn de 
nodige additionele hulp verstrekt.  
De situatie in Kairatu (West Ceram) krijgt uit onze middelen nog extra aandacht. Met name gaat het 
om het gehucht Kelapa Dua. Dit betreft 210 gezinnen. 
Zij wensen niet meer terug te keren naar hun woningen die ongeveer 20 meter van het strand 
gelegen is. 
Zij gaan zich op een hoger gelegen locatie vestigen.  
 

 
 
Psychosociale hulpverlening 
Hierbij moet met name worden gedacht aan de kinderen: zij worden het zwaarst getroffen. 
Hoewel aardbevingen zelf vaak maar van korte duur zijn, werken de desastreuze gevolgen nog 
maanden, zo niet jarenlang, door. Kinderen lopen veertien keer meer risico om gewond te raken of 
om te komen dan volwassenen. De traumatische ervaring van het natuurgeweld en het verlies van 
hun huis, school en vertrouwde omgeving zorgen voor angsten, stress, nachtmerries en zelfs 
trauma’s. Door de verwoesting van huizen en inkomstenbronnen raken mensen hun inkomen kwijt 
en kunnen hierdoor terecht komen in een armoedefuik. Kinderen gaan gedurende de noodperiode 
niet naar school, raken hierdoor op achterstand en moeten vaak het jaar overdoen. 
Niemand kan aardbevingen voorkomen. Wel kunnen we er samen voor zorgen dat de impact op 
kinderen zo klein mogelijk is. 



De primaire zorg gaat uit naar het opvangen en beschermen van kinderen, het inrichten van veilige 
opvangplekken voor kinderen en het bieden van elementaire noodhulp zoals voedsel, schoon 
drinkwater, onderdak en medische zorg. 
We luisteren naar de behoeftes van kinderen en bieden gerichte hulp. We werken nauw samen met 
gemeenschappen, de overheid en andere organisaties. Hierdoor blijven kinderen en hun families 
veilig, worden ze in hun basisbehoeften voorzien en kunnen de kinderen weer naar school.  
Volgens sommige psychologen vereisen post-aardbevingsomstandigheden uitgebreide psychosociale 
ondersteuning in kwetsbare groepen zoals kinderen, vrouwen, ouderen en mensen met een 
handicap. Tot op heden is er relatief weinig aandacht besteed aan een geïntegreerde aanpak. 
Tijdens de eerste activiteiten, die zijn uitgevoerd door Humanum, zijn verschillende dingen 
opgevallen. Zo zijn veel schoolgebouwen behoorlijk beschadigd. Leerlingen gaan naar school zonder 
te worden onderricht over hoe te handelen bij een beving of naschok. Veel kinderen en leerlingen in 
het voortgezet onderwijs lijden aan een stress, die kan omslaan in een trauma. Een deel van het 
programma is dan ook hierop gericht.  
 

  

  
 
Omdat het niet haalbaar is om in alle gebieden de gewenste traumahealing voor kinderen uit te 
voeren is Humanum in samenwerking met de universiteit van Pattimura gestart met het organiseren 
van een train de trainersprogramma. Onderwijskrachten en andere kaderleden uit de Salahutu 
dorpen hebben deelgenomen aan dit programma. Zij kunnen dan zelf de traumaprogramma’s op 
klokaal niveau uitvoeren.  
 

  
 
Wederopbouw  



 
Als de eerste nood bijna voorbij is, wordt ook aandacht besteed aan het leveren van een bijdrage aan 
de wederopbouw. Daarbij wordt gedacht aan enige steun voor de opstart van economische 
bedrijvigheid. Door de ramp heeft men niet kunnen oogsten en door de vele regenval (ook nog eens 
tijdens de droge periode) heeft men de oogst niet kunnen drogen in de zon. 
Daarnaast besteden wij veel aandacht aan trauma counseling en activiteiten voor mensen in 
kwetsbare gebieden, zodat zij zich beter kunnen voorbereiden op noodsituaties. Zo worden 
gemeenschappen ondersteund in het vergroten van hun weerbaarheid, zodat toekomstig 
natuurgeweld niet zomaar een ramp wordt. TitanE steunt partners die zowel noodhulp als 
ontwikkelingsprojecten kunnen uitvoeren. Op deze manier is er een optimale wisselwerking tussen 
noodhulp, wederopbouw en ontwikkeling. 
 
De overheid heeft aangekondigd om in februari 2020 te starten met de bouw van woningen. Alle 
woningen zijn geregistreerd. Er wordt 50 miljoen stimuleringshulp geboden voor woningen met 
ernstige schade, 25 miljoen matige schade en 10 miljoen lichte schade. 
Men verwacht dat het herstel van de woningen snel zal verlopen, omdat men veel heeft geleerd en 
ervaring heeft opgedaan met de aardbeving van Lombok. Deze aardbeving op het eiland Lombok 
gebeurde op 5 augustus 2018 en had een kracht van 6,9 Mw. Het heeft aan bijna 600 levens gekost . 
Naar schatting zijn er 77.000 huizen verwoest en werden bijna 400.000 mensen dakloos. 
De hele wederopbouw van de woningen heeft ruim 6 maanden gekost. Men verwacht dat dit Ambon 
in 3 maanden kan worden gelenigd. 
Ook met het herstel van economische activiteiten is men gestart. Vooralsnog wordt de meeste 
prioriteit gegeven aan de visserij en verwerking van gerookte vis. Dit is van belang omdat dit de 
export dient.  
De grote slachtoffer zijn de boeren. Zij hebben hun oogst deels zien mislukken. 
Een kleine stimulans om de boeren weer extra te motiveren is de verstrekking van een aantal drogers 
op zonne-energie. Hiermee kunnen ze hun oogst alsnog redden door hun specerijen te drogen. Dit 
komt de kwaliteit van de kruidnagel, kopra en soklat en nootmuskaat ten goede. KEM zal dit proces 
begeleiden en zorgdragen dat het tegen een eerlijke prijs op de markt zal worden verkocht. 
De derde groep wordt gevormd door de eigenaren van de meer dan 150 kiosken. Deze kiosken 
leveren een belangrijke bijdrage aan de lokale economie. (inclusieve). Zij verkopen de eerste 
levensbehoeften voor de dorpsbewoners. Hun winsten worden geïnvesteerd in het dorp zelf. 
Het is wenselijk dat zijn een startsubsidie ontvangen zodat zij een nieuwe start kunnen maken. 
 
Covid-19 
 



  
 
 

  
Na lange tijd van minimale officiële berichtgeving door de Indonesische overheid, werd begin maart 
duidelijk dat het COVID-19 virus ook in Indonesië rondwaardt. Vluchten van en naar Indonesië 
werden tot een minimum beperkt en vanuit verschillende landen werd de toegang geblokkeerd: niet-
Indonesiërs werden niet langer tot het land toegelaten. Ook werd opgeroepen tot thuiswerken en tot 
zo min mogelijk reizen, werden scholen en universiteiten gesloten, evenals winkels, hotels en 
horecagelegenheden. Per 24 april werden ook alle vluchten binnen Indonesië geannuleerd, vooral 
om te voorkomen dat mensen naar huis terugkeerden om tijdens de Ramadan en met Idul Fitri bij 
hun families te zijn. Deze jaarlijkse 'mudik' werd verboden om de verspeiding van COVID-19 door 
heel Indonesië tegen te gaan. 
Er zijn inmiddels meer dan 150.000 corona-gevallen geconstateerd. waarvan 35.000 in Jakarta. Er zijn 
naar schatting meer dan 6.500 mensen overleden, waarvan 20%  in JakartaJakarta heeft samen met 
Jawa Timur het hoogste aantal, maar het virus verspreidt zich over het hele land. De andere zwaarst 
getroffen provincies zijn Jawa Barat, Jawa Tengah en Sulawesi Selatan. Naar verwachting zal het 
aantal besmettingen en doden in Indonesië snel oplopen.  
Begin April ging Ambon op slot. En deze werd verlengd tot 20 juli. Er zijn ruim 3000 gevallen van 
besmetting en 41 sterfgevallen. Het merendeel in de stad Ambon. 
In de dorpen is nog steeds sprake van een mildere vorm van lock down. 
De coronavirus heeft grote gevolg gehad voor de wederopbouw. Nog erger zijn de gevolgen voor de 
lokale economie. Prijzen van specerijen zijn gekelderd. 
Er wordt nog maar beperkt geoogst. 



TitanE heeft in april een digitale conferentie belegd met onze stakeholders en besloten om de 
economische wederopbouw te integreren met de coronagevolgen. 
Dit heeft er toe geleid dat 700 extra waterfilters zijn aangeschaft en 15 drogers. 
De drogers worden ingezet om de boeren bij het oogsten te steunen. 
Corona valt ongeveer samen met de regenseizoen, zodat drogen in de zon nauwelijks nog mogelijk is. 
 

 
 
 
 

Activiteit Product voorziening Locatie Kosten 

Schoon drinkwater 
 
 

890 waterfilters  à 31 euro 
Incl. opslag en transport 
Omstandigheden SBB. 
20 XXL waterfilters á 65 
euro 
 
 

District Salahutu, P.Haruku, 
Saparua, Leihitu en Seram 
Barat 
15 XXL geplaatst in Liang 
(2), Waai (2), Haruku (2), 
Pia (2), SSK (2) en 
Kamarian, Tihulale, 
Seruawan, Kairatu en 
Waimital elk 1.  

28.890,00 
 
 
 
 
 
 
 

Veiligheid met 
verlichting. 

3 Zonnepaneel verlichting 
panelen à 230 euro, 
inclusief transport, uitleg 
en plaatsing. 

2 Desa Haruku en 1 in Suli 
Atas (Banda) 
 

1.380,00 
 
 

Hygiëne 
Het bouwen van 
MCK en plaatsen 
bouw afvalbakken 
Uitvoering PMI 

14 Noodtoiletten en 14 
wasgelegenheden. 
MCK à 600 euro;  
 
  

Salahutu, Malteng 
 

8.400,00 
 
 
 
 



(Rode Kruis) 
 

 
 

Traumahealing 
Uitvoering 
Humanum 

 

Van de 5 geplande 
programma’s is gestart 
met 3 en een train de 
trainers programma. 
 
Train de trainers cursus 
gehouden. Daarbij zijn 
kaderleden uit de volgende 
dorpen betrokken: Liang, 
Suli, Tengah2, Tial en 
Tulehu. Hierdoor wordt de 
actieradius vergroot. De 
training is verzorgd door 
Humanum en specialisten 
van de Universiteit van 
Pattimura 
 

District Salahutu  
 

10.450,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medicijnen 
Uitvoering PMI 
(Rode Kruis) 
 

Medicijnen, in de vorm van 
Baby-Kit. Basispaktten 
voor kinderen tot 5 jaar. 
Hila en Seith 

Tengah2 58 pakketten 
Tial 62 pakketten 
SBB 65 pakketten 

2.000,00 

 Imodium Algemeen 500,00 

Economische 
activiteiten 
 
 

15 speciale drogers à 650 
euro, zijn uitgetest. Thans 
in proces van plaatsing; De 
volgende fase is dat de 
boeren uit Salahutu in 
Leihitu worden 
uitgenodigd voor een 
training. Zodat zij weten 
hoe hier verder mee om te 
gaan.  Transportkosten en 
opslag bedraagt 25,00 per 
droger. 
 

Leihitu 
Hila (3) Seith (3) Seram 
Barat (5) Nog te plaatsen 
(4) 
 

10.125,00 
 

Kiosk start subsidie 
Uitvoering  
Humanum 

Tijdens het onderzoek is 
gebleken dat de overgrote 
deel van de kiosken geen 
schade heeft ondervonden. 
Naar aanleiding van een 
ingelaste assessment zijn 
kleinschalige 
landbouwactiviteiten 
geactiveerd, met name 
gericht op 
vrouwengroepen  

District Salahutu 2.000,00 

Assesment: 
Wederopbouw in 

Algemeen Humanum, PMI  
enassessment 

1.580,00 
 



locaties  

Video Conference 
d.d. 25.01.2020, 
inclusief 
voorbereidingen 

Vertegenwoordigers van 
getroffen gebieden zijn 
uitgenodigd en PMI 

Ambon, Rp  31.000.000 
 
MKC-huur 

1.938,00 
 

650,00 

Tentmateriaal Terpaal, dekens  Tial, Tengah-Tengah en Hila 1.438,00 

PMI Vrijwilligers 
PMI distributies bv , 
tentmaterialen etc. 
Medicamenten etc; 
laptop voor 
Administratieve 
werkzaamheden 
(KEM) 

Inrichting 
vrijwilligersruimten; 
overhead en transport. 

 3.125,00 

Monitoring in 
relatie met 
wederopbouw. 
Team PMI & KEM 

Van Saprua t/m Seram  2.815,00 

Schoondrinkwater 
Ziekenhuis Saparua 
renoveren als 
gevolg van 
aarbeving 

  1.875,00 

Monitoring vanuit 
TitanE 

  850,00 

Werkplaatskosten 
en productie 
middelen productie 
kleine drogers en 
centrale grote 
droger voor boeren 
op Ambon i.h.k.v.  
wederopbouw 

  7.000,00 

Opkopen van 
nootmuskaat  bij 
noodlijdende 
boeren 

  5.000,00 

Organisatiekosten 
KEM (Partner) 

  1.875,00 

Organisatie en 
overheadkosten 
TitanE  

  2.350,00 

  Totaal  93.391,00 

 
 


