
use
      your

head

‘Geef ze een 
usb-stick  

in plaats van hiv’

steun e-learning in indonesië!

‘Geef ze een hengel in plaats 
van vis’. Een veelge-
hoorde statement over 
ontwikkelingssa-
menwerking. Van 
harte mee eens, 
zeggen Health[e]
Foundation en 
Nederland-
Batam. Met één 
verschil: onze 
‘hengel’ is een 
heel bijzondere 
usb-stick... 

Een usb-stick met 
up-to-date medi-
sche kennis over 
hiv en aids. Met een 
maatwerk training, 
waardoor artsen, 
verpleegkundigen en 
gezondheidswerkers 
in afgelegen gebieden 
nieuwe kennis toch kunnen 
‘opvissen’. Want wij geloven 
in empowerment van professionals 
ter plaatse. Nooit eerder kon dat 
sneller, goedkoper en effectiever dan 
door de innovatieve e-trainingen van 
Health[e]Foundation. Met voorheen 
lastig toegankelijke kennis redden we 
sinds 5 jaar overal ter wereld levens.

Indonesië: groeiende hiv-epidemie 
Een gezonde bevolking vangt zelf vis. 
En daar gaat het op dit moment mis in 
Indonesië. De al maar groeiende hiv-
epidemie vormt een steeds grotere sociaal-
economische bedreiging, zeker ook in het 
christelijke deel Noord-Sulawesi. Vandaar 
dat Indonesië-expert Nederland-Batam en 
blended-learning-expert Health[e]Foun-
dation de krachten stevig bundelen en in 
2011 focussen op Noord-Sulawesi. 

        Doel in 2011: trainen van 400 artsen  
   en verpleegkundigen in indonesië

  Zo voorkomen zij: 
• De onnodige overdracht van het hiv-virus 

van moeder op kind. Elk met hiv geboren kind  
is er een te veel en vormt een vernietiging van 
menselijk kapitaal. Zeker als je bedenkt dat met de 

juiste behandeling besmetting van het ongeboren 
kind 100% kan worden voorkomen! 

• De snelle verspreiding van hiv/aids. 
Bijvoorbeeld door vrijwillig testen en 

voorlichting over overdracht en  
condoomgebruik. 

Bovendien zorgt de training dat 
artsen en verpleegkundigen 

bestaande hiv/aids-patiënten 
adequater kunnen  
behandelen. Want met hiv 
kun je leven en werken - mits 
de juiste behandeling, kennis 

en medicatie voorhanden zijn. 

samenwerken werkt!
 
Health[e]Foundation en Nederland-Batam 
hebben beide zeer specifieke expertise, die 
bewezen effectief is. Wij staan voor:
• Langetermijn-verbeteringen:  
investeren in kennis ter plekke, is investeren 
in de toekomst.

• Lean & mean werken: een groot bereik 
voor weinig geld. Voor Indonesië met 
haar vele eilanden bewijst e-learning het 
perfecte middel te zijn voor efficiënte 
hoogwaardige medische educatie.
• Hoge effectiviteit: ons trainings-
programma is lokaal afgestemd: cases en 
context zijn afkomstig van Indonesische 

artsen, het programma is geaccredi-
teerd door het Ministerie van  

Volksgezondheid in Indonesië. 

Use yóur head!
Geeft u liever een hengel dan 
een vis? Steun dan Health[e]
Foundation en Nederland-
Batam bij het trainen van 400 
artsen, verpleegkundigen 
en counsellors. Lever zo een 

directe bijdrage aan een 
gezonde toekomst van 

Indonesië. Ga naar
healthefoundation.eu 

of neba.nl en doneer 
vandaag nog.


