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LACHENDE KINDEREN
OP OOST-JAVA
In de zomer van 2016 reisden 10 Nederlandse en
Indonesische vrijwilligers van de Al-Wali Foundation
(AWF) naar Indonesië, voor ontwikkelingshulp in het
kleine dorpje Parang op Oost- Java. Diverse projecten
stonden op het programma; van de renovatie van een
kleuterschool, bouwen van de bewakingspost, tot een
mondzorgproject op de lokale basisschool.
tekst en beeld Al-Wali Foundation

D

e non-profit organisatie
richt zich op Indonesië
en kenmerkt zich door
te investeren in duurzame en respectvolle
vertrouwensrelaties met
de lokale bevolking. De naam Al-Wali
betekent “de beschermer” of “de voogd”.
Deze naam is gegeven omdat de initiatiefnemers zich geroepen voelen om
de dorpen in de ontwikkelingsgebieden
te helpen. Elk jaar zetten zij projecten
op in samenspraak met de lokale
overheden en bewoners. Economische
ontwikkeling, educatie en gezondheidszorg staan hierin centraal. De
lokale bevolking is en blijft altijd
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eigenaar van de projecten. Naast dat
de vrijwilligers deelnemen aan
gezamenlijke projecten, biedt AWF
ook de mogelijkheid voor het opzetten
van een eigen project. De foundation
hecht veel waarde aan het specialisme
en de creativiteit van de vrijwilligers.
Senyuman Indah is een mooi voorbeeld van een individueel project.

EEN MOOIE GLIMLACH
Veel kinderen in Indonesië poetsen
hun tanden maar één keer per dag of
soms helemaal niet. Als zij al poetsen
is dit vaak met tandpasta zonder
fluoride. Ook gaan de kinderen nooit
naar de tandarts. Om die reden startte
het project Senyuman Indah. Wat een
mooie glimlach betekent.

De foundation hecht veel waarde
aan het specialisme en de creativiteit
van de vrijwilligers
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1. Deelnemers Senyuman Indah
2. Team AWF 2016
3. Poetslessen
4. Kinderen met plakverklikkers

Het project richt zich op poetslessen.
Op de lokale basisschool in Parang
kregen kinderen van 6-12 jaar poets
instructies en werd het belang van
tandenpoetsen benadrukt. Elke klas
kreeg twee keer les, waarbij de tweede
les ongeveer een week later plaatsvond.
Met plakverklikkers controleerden zij
de voortgang. Op kleurplaten kleurden
ze zelf de roze tanden in. Bij de tweede
les was de voortgang al te zien. De kin
deren kregen verschillende producten
mee naar huis, zoals een tandenborstel,
tandpasta met fluoride, een zandlopertje
en een spiegeltje. Als afsluiter ontvingen
de kinderen een poetscertificaat. AWF
werkte in dit project nauw samen met

het dorpshoofd en de schooldirecteur
van de basisschool SDN Parang IV.
Ruim 140 kinderen van de basisschool
namen deel aan Senyuman Indah.
DE TOEKOMST
Het snelle resultaat van Senyuman
Indah, maar ook het enthousiasme en
de blijdschap van de kinderen, motiveert AWF om met het project nog een
stap verder te gaan. Naast voorlichting
willen zij starten met tandheelkundige
behandelingen. Het uiteindelijke doel
is om jaarlijks op een vaste locatie in
Parang kosteloos tandheelkundige
zorg te bieden aan dorpsbewoners die
geen toegang tot zorg hebben.

VRIJWILLIGERS GEZOCHT!
Om Senyuman Indah verder uit te
bouwen is AWF op zoek naar hulp uit
de dentale branche. U kunt een
steentje bijdragen door uw kennis,
expertise of best practice met AWF te
delen. Of nog leuker, neem in de
zomer van 2017 zelf deel aan de
projecten.
Enthousiast? Neem voor meer infor
matie contact op met de Al-Wali
Foundation via info@al-wali.nl of
bezoek de website www.al-wali.nl.
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