
Werkrapport en jaarplanning van Stichting Lake Poso 

 

2001-2006 Uitdelen van verzamelde leesbrillen en gehoorapparaten 

  Uitdelen van zelfgemaakte hobbelpaarden aan kleuterscholen rond het meer 

  Uitdelen van schurft medicatie voor honden 

Nieuw dak op een lagere school met verf voor dak en hekwerk. 

2006-2009 Steun scholing van 3 kinderen (Masni, Jongli en Kristopan) uit arme families. Inclusief betaling 

boeken, schrijfmateriaal, drie verschillende uniformen per kind per jaar en schoolgeld voor de 

lagere school. 

2009-2012 Steun scholing van 3 (Masni, Jongli en Kristopan) kinderen uit arme families. Inclusief betaling 

boeken, schrijfmateriaal, drie verschillende uniformen per kind per jaar en schoolgeld voor de 

middelbare school. 

Okt 2008 In 10 dagen tijd 200 patienten onderzocht waarvan 67 patienten een reconstructief chirurgische 

ingreep of operatie ondervonden hebben, van hazelip en brandwonden tot huidkanker, door 

Nederlands chirurgisch trio!  Reconstructief chirurg Dr. Hans de Bruijn, Anaesthesist Dr. Marten van 

Wijhe, assistent anaesthesie Ernst den Ouden and operatie assistant Ida Burkink. 

2010 Voorbereiden (geld inzamelen en vele gesprekken voeren) voor operatie van Kristian Kampu. Een 

kind met Meningoencephalocele Anterior (een frontale opening in de schedel waar hersen 

materiaal door naar buiten lekt) in een speciale kliniek in Jakarta. Kristian was een van de patienten 

gecontroleerd door de Nederlandse chirurg en lokale artsen maar zijn defect is te delicaat en het is 

te gevaarlijk om hem in de lokale operatie kamer te opereren.  

AprilMaart2011 Naar Jakarta met kristian en zijn vader voor onderzoeken en operatie aan zijn MEA. Na de 

operatie gaat het zeer slecht met Kristian en uit onderzoek bijkt dat hij ook hydrocephalus patient is 

(een waterhoofd). Hij krijgt terstond een tweede operatie, een drain van zijn hoofd naar zijn buik 

(vp-shunt). 

5-16 Sept 2011In 9 dagen tijd  heeft ons plastische operatie team (4 personen deze keer) 297 patienten onderzocht 

waarvan 67 patienten een reconstructief chirurgische ingreep of operatie ondervonden hebben, van 

hazelip en brandwonden tot huidkanker, door reconstructief chirurg Dr. Hans de Bruijn, Dr. 

Anaesthesie Marten van Wijhe, assistent anaesthesie Ernst den Ouden and operatie assistant 

Janneke Schuijzeman. Zie ook op www.tandobone.net 

2012 Continuering van steun aan de schoolkinderen. 

 Continuering van geld inzamelen voor de volgende operaties in het jaar 2014. 

 Begin van nieuwe projecten dmv onderzoek, administratie, communicatie, coordinatie, geld 

inzamelen (tweede hands computers uit Nederland halen is niet haalbaar gebleken) 

2013                Verbeteren van kleuterschool met lesmateriaal, leesboeken, speelgoed.  

Aanleg van waterleidingen, kranen en wastafels in twee klassen van een kleuterschool 

22 S-5Okt 2014 Ons reconstructief medisch team komt weer opereren! 

 Kinderen van arme families naar de tandarts nemen voor boren ipv trekken van volwassen tanden. 

2015 Universitaire opleiding Engels bekostigen voor jonge man. 

toekomst Aanleggen van wifi op achtergebleven lagere school en computer/tabletten aanschaffen 

 


