Archief
Herbouw huis Ary sekeluarga

Nieuws van 7 oktober 2006
In onze eerdere nieuwsberichten, die u hieronder kunt lezen, hebben we bericht over de heftige
aardschok die op 27 mei 2006 Java trof in de regio Yogyakarta. In de maanden daarna zijn nog
enkele, gelukkig minder zware schokken gevolgd. Het epicentrum lag in Bantul, precies waar ‘onze’
Ary Krisnawati met haar ouders woont. Hun huis is weliswaar niet van de kaart geveegd, zoals dat van
vele anderen, zoals nu blijkt, maar wel zo beschadigd dat een dure restauratie nodig is.
Wat heeft het bestuur van Stichting BURUNG MANYAR met dit gegeven gedaan in de afgelopen
maanden?
Allereerst: hulp verlenen na een aardbeving is niet de taak van BURUNG MANYAR. Dat staat niet in
de statuten en onze doelstelling.
Vervolgens: maar aangezien Ary als nierpatiënt wel binnen onze zorgvoorziening valt, heeft het
bestuur gemeend toch actie te moeten ondernemen.
We hebben contact opgenomen met de Stichting Habitat International, die met sponsorgelden huizen
bouwt in de derde wereld en ook in rampgebieden, zoals in Sri Langka na de tsunami van een dikke
anderhalf jaar geleden. We hebben intensief contact gehad met Habitat Nederland en Habitat
Yogyakarta. We stonden klaar om een sponsoractie in Nederland te beginnen om een Habitatproject
te gaan financieren van 20 à 30 huizen in de wijk waar Ary woont, Karanggayam. Contacten met
eventuele sponsors zijn we nog aan het zoeken, of die zijn al gelegd.
Bij nader inzien van Habitat was er niet voldoende geld en logistiek om zo’n groot nieuw project naast
alle andere die er al zijn in Karanggayam te beginnen. Medewerkers van Habitat zijn wel bij Ary thuis
geweest om de restauratiekosten op privé-basis te schatten en dat kwam neer op ongeveer € 750,00.
Wat is de huidige stand van zaken?
1. Er is een nog onbeantwoord bericht weg naar de directeur van Habitat Yogyakarta met de vraag:
als we ja zeggen, wordt er dan op privé-basis met ons sponsorgeld het huis van Ary gerestaureerd?
2. Tweede vraag: stel dat jullie groen licht geven en we de sponsoring rond krijgen, kunnen we dan
ook op dezelfde basis de volledig verwoeste huizen van Santi en haar familie (nichtje van Ary) en van
Joko (broer van Ary) financieren?
3. Op grond van dat antwoord zijn er tweeërlei acties van ons te verwachten: of we moeten zeggen:
helaas, jammer, of we gaan een sponsoractie starten. We hebben wel het idee, dat als onze dead line
van oktober 2006 vervalt, we alleen gaan proberen de restauratie van het huis van Ary te sponsoren.
Het is duidelijk dat we door de omstandigheden van een brede, door het bestuur gewenste aanpak
steeds verder teruggedrongen zijn in het enge straatje van een eenmansaanpak. We wachten het
antwoord van Habitat Yogya af en laten nog van ons horen.
* uit Nieuwsbrief 2006/2
Na de grote aardbeving van 27 mei hebben we geprobeerd een aparte actie op te zetten via Habitat
Nederland en Habitat Yogyakarta om in een project de herbouw en renovatie van zo’n dertig huizen te
sponsoren, uiteraard inclusief het huis van Ary en haar ouders en dat van haar broer Joko.
Met name Habitat Yogyakarta kon uiteindelijk alle aanvankelijke toezeggingen niet gestand doen. De
puinhoop in het gebied is ook op dit moment nog te groot, er zijn veel schrijnender gevallen en de
actieradius van Habitat is beperkt.
Wel is er een rapport van een taxateur van Habitat, dat aangeeft dat het huis van Ary en haar ouders
voor ongeveer € 700,00 gerenoveerd kan worden. In een laatste poging gaan we de komende weken
naar sponsors zoeken die slechts een incidenteel geval en niet een heel project willen steunen. Ook
het totaal verdwenen huis van Joko willen we voor hetzelfde bedrag in onze actie meenemen.

