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Inleiding:
Vanuit Nederland worden periodiek deelnemers uitgezonden naar Sulawesi (Indonesia), veelal in samenwerking met
onderwijsinstellingen.
Deze stages duren over het algemeen twee maanden en worden geformaliseerd door diverse documenten tussen de
deelnemers: de Stichting Amurang en bij stagiaires van een onderwijsinstelling in Nederland.
Een belangrijk onderdeel is de verzekering van annulering, aansprakelijkheid en van de ziektekosten, maar er kunnen
zich ook calamiteiten voordoen in Nederland, zoals overlijden van een familielid, ongelukken, heimwee etc.
In dergelijke situaties, is het van belang dat adequaat wordt opgetreden en beslissingen genomen kunnen worden.
Deze memo gaat over alle calamiteiten, waar de betrokkenen ondersteund dienen te worden.

Calamiteitenteam:
In alle gevallen waar lokaal, hetzij in Nederland, hetzij in Indonesia niet met eenvoudige beslissingen de
situatie opgelost kan worden, kan in snel overleg tussen de Stichting Amurang met haar vertegenwoordigers
op Sulawesi en de verantwoordelijke familieleden en opleiding tot beslissingen en handelen gekomen worden.
De teamleden bestaan uit:
1. Stichting Amurang = Ritsko van Vliet, back-up Erik Baas.
2. Coaches/begeleiders = Dewi Deinum en Luuk Adema voor Tondano en i.s.m. met coaches
Onderwijsinstelling.
3. Friesland College Internationalisering = Sabine Schroten en i.s.m. met coaches onderwijsinstelling
4. Betrokken familieleden, ouders of verzorgers.
Het calamiteitenteam kan beslissen over de noodzakelijk te nemen stappen of aanpak met de benodigde
lokale kennis in Indonesia van de samenleving, cultuur en zorg en de kennis met betrekking tot verzekeringen
en dekkingen in Nederland.

Het uitgangspunt is duidelijk:
Eerst de mensen en dan de regels: natuurlijk wordt met een schuin oog gekeken naar belangenafweging en
financiële dekking, zoals verzekering, maar dat mag geen obstakel zijn.
In geval de omvang en impact zodanig ernstig zijn, wordt het Calamiteitenteam uitgebreid aan de kant van
onderwijsinstellingen en met één van de leden van het CvB en de bestuursleden van Stichting Amurang.
Stichting Amurang,
Gymnasiumstraat 9,
8932 GT Leeuwarden
058 2122010/ 0622996562,
info@amurang.nl , www.amurang.nl
Calamiteiten in Indonesia:
In geval van een calamiteit in Indonesia, neemt het aanwezige coach/begeleider contact op met Ritsko van Vliet en
Gerard Draaisma. In overleg tussen beide, nemen zij contact op met het Bestuur, met de ouders/verzorgers en de
coaches onderwijsinstelling.
Calamiteiten in Nederland:
De betrokken ouders/ verzorgers en de coaches van de onderwijsinstelling nemen contact op met Ritsko van Vliet over
de aanpak.
Communicatie
In voorkomende zaken m.b.t. de contacten met reisbureau, vliegtuigmaatschappij en de Indonesische ambassade,
neemt Ritsko van Vliet contact op met Gerard Draaisma, stage coördinator Indonesië.
Alle deelnemers ontvangen een exemplaar van dit calamiteitenplan met de bijlage calamiteitenteam met de
adressenlijst ten behoeve van alle betrokkenen voor vertrek naar Indonesië.

