
Beste facebook lezers! 
 
In mijn facebook, krijg ik op dit moment erg veel vragen omtrent de huidige situatie in de steden Palu, 
Donggala en omgeving, die zoals inmiddels een ieder weet zeer sterk getroffen zijn door niet alleen een 
aardbeving en de een aantal bevingen daarna, maar ook door een zeer verwoestende tsunami, die 
letterlijk en figuurlijk het getroffen gebied in puin heeft gebracht. Totaal verwoest zou je kunnen zeggen. 
 
Aanvoerwegen van het zuiden alsook vanuit het noorden van het gebied zijn sterk verwoest en zeker 
voor auto’s niet berijdbaar door de aardbeving, aardverschuivingen en op vele plaatsen daarna nog eens 
door de kracht van de verwoestende tsunami. 
 
Honderden mensen zijn overleden en dat aantal zal vermoedelijk nog veel groter worden, aangezien niet 
alleen bepaalde gebieden nog niet bereikt konden worden, maar ook doordat zwaar materiaal om puin te 
ruimen van ingestorte en verwoeste huizen, hotels, ziekenhuizen e.d. beperkt is. De overheid heeft 
weliswaar via Openbare Werken meer zwaar materiaal naar het getroffen gebied gedirigeerd, maar 
vanwege de vele kapotte stukken in de aanvoerwegen alsmede diverse  landverschuivingen zal het 
begrijpelijk langer duren dan normaal voordat dat zwaar materiaal de juiste plaatsen kan begrijpen en 
ingezet kan worden. 
 
Daarnaast hebben duizenden mensen hun huis en haard verloren alsook vele familieleden door dit 
verwoestende natuurgeweld. 
 
Hulp is uiteraard zeer nodig en welkom. Diverse lokale en international hulporganisaties zijn reeds ter 
plekke om te helpen. Echter de ravage is enorm groot zoals een ieder heeft kunnen volgen via de diverse 
media. 
 
Over de vragen, die ik heb gekregen hoe men de mensen kan helpen heb ik wat nagedacht.      
 
In mijn geval zou directe humanitaire hulp het meest effectief kunnen zijn. Door de indringende 
beelden op tv, youtube, internet e.d. werd en wordt nog steeds het grote leed dichtbij bij jullie gebracht. 
 
We zien de slachtoffers van  dit natuurgeweld, die door gebrek aan alle voorzieningen hongers-nood en 
allerlei vreselijke ziektes kan veroorzaken. Daardoor is de steun voor humanitaire hulp wellicht het beste 
waar ik mij persoonlijk met jullie hulp zou kunnen inzetten. 
 
Indonesië is in korte tijd door twee aardbevingen getroffen te weten Lombok en Palu. Beide zijn 
verschrikkelijk voor de lokale bevolking, echter de verwoestende tsunami in Palu en omgeving heeft deze 
laatste een nog groter ramp giebied gemaakt, waarbij vele doden nog niet eens zijn geborgen en vaak 
ook nog niet zijn gevonden.. 
 
Door jullie vragen begrijp ik, dat Nederland en mijn Nederlandse contacten de mensen in nood niet aan 

hun lot willen overlaten. 

Zoals ik reeds heb gezegd zou ik het beste kunnen helpen bij humanitaire hulp, aangezien ik met mijn 
lokale contacten gebruik kan maken van lokale capaciteit en structuren, waardoor ik effectiever kan 
werken zonder overlappingen en meer coördinatie met mijn lokale contacten aldaar om de mensen direct 
te bereiken die de hulp het hardste nodig hebben. 
. 
Daarbij wil ik graag benadrukken, dat ik wat humanitaire hulp betreft me zeker neutraal zal opstellen. Vrije 
toegang tot de getroffen bevolking is natuurlijk belangrijk, maar ook de potentiele ontvangers moeten vrije 
toegang hebben tot de hulp ongeacht ras, kleur en religie. Een belangrijk voorwaarde is dat de principes 
van neutraliteit, onpartijdigheid en onafhankelijkheid van humanitaire hulp zal worden gerespecteerd. Op 
die manier wil ik voorkomen, dat humanitaire hulp, die jullie willen geven wordt vereenzelvigd met politiek, 
religie etc. en dat alle slachtoffers, die ik dank zij jullie bijstand kan helpen vrij toegang hebben.tot de 
hulp, die ik dan kan geven. 
 



Een belangrijke gedachte in de eventuele hulp is voornaamlijk directe distributie van voedsel en water. 
Deze hulpgoederen zijn dagelijks nodig en het is dan vaak efficiënter om deze ter plaatse of in de regio te 
kopen. Vandaar is een financiële bijdrage dan ook het beste instrument. 
 
Bijzondere aandacht is ook nodig voor de specifieke noden, wensen en capaciteiten van vrouwen, 
kinderen en ouderen. Deze groep is vrijwel altijd zeer kwetsbaar. Vrouwen hebben speciale behoeften op 
het gebied van kraamzorg en persoonlijke hygiëne. 
 
Doordat ik de getroffen gebieden goed ken heb ik een redelijke fysieke toegang via wegen waarvan ik 
weet, die niet al te beschadigd zijn. Vaak is voor buitenlandse hulpverleners de kennis van de geografie 
van het getroffen gebied of van de gebrekkige infrastructuur niet aanwezig. 
 
Zeer belangrijk is, dat ik, als ik jullie vertrouwen mag genieten om de hulp te distribueren, dat ik 

dat met meest grote verantwoording zal uitvoeren, zodat er geen misbruik zal worden gemaakt en/ 

of corruptie optreedt 

Ik zal daarnaast proberen tezijnertijd een rapportage en/of evaluatie te geven over de besteding van van 
alle hulpactiviteiten, dewelke door jullie is gemaakt. 
 
Zou je willen helpen dan kun je een bedrag overmaken onder vermelding “Hulp aan Palu” naar: 
 
Naam: Adil Nurimba 
Adres: Jl. Makkio Baji IV/A.2 Makassar 90222 
Mobilie/WhatsAap: +62(0)811413570 
Email: adilnurimba@gmail.com 
 
Bank Gegevens: 
Rabobank Indonesia 
Adres: Jl. Sulawesi No. 2A Makassar 90174  
Rekening of accuntnummer: 1000 692 588 
Zwif Code: RABOIDJA 
. 

 

 


