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Een hometrainer voor Ary en rollators voor de Zusters CB en Ary
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Onze Stichting heeft ook voor vijf rollators kunnen zorgen die bestemd zijn voor het ouderen- en 
verzorgingshuis voor bejaarde zusters die niet meer in actieve dienst zijn. 
Zij wonen in de Biara (= klooster) Santa Anna in Yogyakarta en behoren tot de missiecongregatie 

Liefdezusters van de Heilige Carolus Borromeus (Zusters Onder de Bogen), 
waarvan het moederklooster te Maastricht is gevestigd. In dat klooster woonde 
Zuster Mijnardien CB, die de allereerste contactpersoon was tussen onze 
Stichting en Ary Krisnawati.
Via de procuur van de zusters CB in Maastricht en Yogyakarta lopen nog steeds de 
betalingen aan Ary. Tijdens onze oriëntatie om Ary een rollator te bezorgen, 
kwamen we achter de vraag naar rollators die bij de zusters aanwezig was. 
Ze worden betaald door de procuur in Maastricht en via dezelfde containerzending 
als waarmee het materiaal voor Ary verzonden wordt, worden ze gratis bezorgd in 

Bandung. 
Zo kunnen wij iets terugdoen voor alle hulp die de zusters ons in de laatste zeven jaar geboden 
hebben. 
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Wij hebben Ary Krisnawati extra hulpmiddelen kunnen geven, namelijk een rollator en een fietstrainer.
Ary heeft al lange tijd hevige last van osteoporose. Ze kan daardoor nauwelijks staan en maar een 
heel klein beetje lopen met behulp van krukken. Ze is zelfs niet in staat haar beste vriendin te 

bezoeken, die slechts op 500 meter afstand woont. Werken 
in haar naaiatelier is bijna onmogelijk geworden, doordat ze 
ook maar een heel korte tijd achter elkaar kan zitten.
Volgens een specialist en een fysiotherapeut hier in 
Nederland is regelmatige beenbeweging en training 
noodzakelijk. Het stopt de ziekte uiteraard niet, maar de 
voortschrijdende botontkalking kan hierdoor vertraagd 
worden en de negatieve effecten van de ziekte kunnen 
daarmee beter opgevangen worden.

Kort geleden ontvingen we een grote gift van een donateur, 
die wij mochten gebruiken om Ary extra te helpen. 

We hebben een degelijke rollator kunnen kopen, die Ary in staat moet stellen makkelijker haar sociale 
contacten te onderhouden, zoals naar haar vriendin te rolwandelen.
Een kennis van ons wist in Amsterdam uit het groot vuil op een stoep een fietstrainer te bemachtigen, 
die volledig aan zijn doel beantwoordt, goed werkt en er nog gaaf uitziet. Een smid heeft gratis een 

vervanging van de verdwenen kettingkast aangebracht, zodat de trainer door Ary met 
haar lange rokken en sarongs ook veilig te gebruiken is.
Binnen een paar weken gaat er een container met hulpgoederen van een bevriende 
stichting, de Stichting Anak ASUH, naar Bandung. Wij maken uiteraard graag gebruik 
van het aanbod ons materiaal met deze container gratis te verschepen. Relaties van 
ons in Indonesië zorgen dan voor het verdere transport naar Yogyakarta.

* uit Nieuwsbrief 2008/1

Tengevolge van haar nierfalen leidt Ary stevig aan osteoporose in haar benen, waarvoor ze weer 
andere medicijnen nodig heeft. Het bestuur heeft besloten haar daarbij te helpen in natura, maar ook 
financieel, tot voorlopig juni 2009. Daarna bezien we de situatie opnieuw. De extra uitgaven voor Ary 
bedragen op dit moment € 175,00 per maand.
Om de ongemakken van de osteoporose te bestrijden en het voortschrijden van de ziekte te vertragen 
hebben we op advies van onze adviseurs, Dr. Surachno en Dr. Rubin, evenals op dat van enkele 



geraadpleegde therapeuten, besloten een andere actie te ondernemen. We hebben een rollator voor 
haar gekocht om haar weer de kans te geven zich beter en zelfstandiger voort te bewegen. Ook 
kregen we gratis een gebruikte fietstrainer aangeboden. Het transport kost ons niets, daar wij ruimte 
aangeboden hebben gekregen van de Stichting Anak Asuh in de container met hulpgoederen die zij 
naar Indonesië sturen. Beide apparaten zijn inmiddels onderweg en zullen naar verwachting eind 
september bij Ary aankomen (zie hierover ons bericht van 14 april 2008).
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