Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen
In de Indonesische archipel worden relatief veel kinderen met gespleten lip of open gehemelte
geboren. Dit komt door erfelijke factoren, maar bijvoorbeeld ook door eenzijdige voeding tijdens
de zwangerschap. Door gezondheidsrisico’s zoals infecties halen veel Indonesische kinderen met
schisis hun tiende levensjaar niet. Bovendien worden ze door hun zichtbare ‘anders zijn’ vaak
slecht geaccepteerd in hun sociale omgeving. Dat terwijl een relatief goed te betalen operatie hun
kansen op een menswaardig bestaan enorm vergroot. Helaas hebben de families van veel
Indonesische kinderen daar het geld niet voor.
Stichting Sumbing Bibir werd in 1993 opgericht om deze kinderen te helpen. Naast
patiëntenbehandeling (operaties en nazorg) maakt de Stichting zich ook sterk voor
kennisoverdracht, opleiding en wetenschappelijk onderzoek. Eén van onze drie pijlers,
kennisoverdracht, is na een uitvoerige analyse door het bestuur als project ‘Blik op de toekomst duurzaam initiatief’ aangenomen. Zelfredzaamheid van onze partners en kinderen met schisis
staat daarbij op de voorgrond.

Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties
De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDGs - Sustainable Development Goals) zijn door de
Verenigde Naties vastgesteld als de nieuwe mondiale duurzame ontwikkelingsagenda voor 2030.
Ze worden gepromoot als de wereldwijde doelstellingen voor duurzame ontwikkeling. Deze SDGs
vervangen de millenniumdoelstellingen die eind 2015 zijn vervallen. De SDGs zullen van 2016 tot
2030 van kracht zijn. Er zijn 17 doelstellingen en 169 onderliggende targets om deze doelen te
operationaliseren. Deze Werelddoelen moeten ervoor zorgen dat de wereld in 2030 een betere
plek is om te leven. Voor iedereen!

Figuur 1 De 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties, die van kracht zijn van 2016-2030

Stichtingen en bedrijven worden nu uitgedaagd om de SDGs te vertalen naar hun eigen
doelstellingen. Met het aanpassen van onze visie proberen wij een steentje bij te dragen aan de
SDG’s. Sumbing Bibir ziet haar uitdaging in SDG2, SDG3, en SDG17.

Masterclasses voor kaakchirurgen in opleiding
Prof. dr. Benny Latief, hoogleraar kaakchirurgie verbonden aan Universitas Indonesia in Jakarta
voert een bewust beleid om kaakchirurgen van buiten Java en Sumatra in opleiding te nemen in
de hoop dat zij na hun opleiding teruggaan naar hun geboortestreek om zo kaakchirurgische hulp
over heel Indonesia beschikbaar te maken. Dit realiseren wij tijdens onze missies met onze
specialistische masterclasses en hands-on training door gastdocenten, zodat Indonesische
chirurgen op den duur zelfstandig kunnen opereren zonder financiële steun en specialistische
kennis van onze Stichting
Schisis nazorg
Door de ontbrekende infrastructuur op de eilanden kunnen de kinderen helaas niet door een
schisisteam worden behandeld, waarin kinderartsen, schisisverpleegkundigen, orthodontisten,
logopedisten, mond-, kaak- & aangezichtschirurgen, klinisch genetici, en tandartsen zitting
hebben. Wij willen voor de kinderen deze zorg verspreid over enkele jaren aan te bieden waarbij
het in eerste instantie dan gaat over nacontrole van de chirurgie, KNO-check-ups, spraaklessen,
tandheelkundige en orthodontische behandeling.
Schisis schoolfonds
Na de schisisoperaties hebben de kinderen een nieuw leven gekregen waarin ze wel worden
geaccepteerd in de samenleving. Maar hoe nu verder?
Wij willen hen een toekomst geven door hen ook naar school te laten gaan. Daarvoor moeten zij
een schooluniform, schoenen, en andere schoolspullen hebben. Het bestuur van de Stichting
Sumbing Bibir heeft besloten om deze zaken aan te schaffen, zodat kinderen met schisis als
volwaardige leerlingen aan het onderwijs deel kunnen nemen. En zo op den duur zichzelf kunnen
redden in een veilige en gezonde werkomgeving.

De duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties waaraan Stichting Sumbing Bibir zich verbindt

