
Beste vrienden van 
Stichting Kita Juga  
 
Er is weer veel gebeurd 
de afgelopen weken. 
Het grote project ‘de 
bouw van een massage 
training centrum’ is eind 
augustus gestart! Een 
team enthousiaste 
werkmannen hebben de 
schuine grond afgegra-
ven en een vlak van 
10x10 meter uitgegra-
ven (en een keuken van 
3x3meter eraan vast), 
daarna de fundering 
aangelegd en ze zijn nu 
de afvoerpijpen aan het 
leggen en de steunpila-
ren van de benedenver-
dieping aan het maken. 
Langzaam krijgt de on-
derverdieping vorm en 
kunnen we al zien wel-
ke kamers waar zullen 
komen. De bouwteke-
ning is nog een keer 
aangepast (om de gara-
ge wat groter te maken 
naar binnen toe), maar 
verder loopt alles naar 
wens. Het late regensei-
zoen (of misschien het 
vroege regenseizoen 
van 2011) gooit af en 
toe wat roet in het eten, 
waardoor de werkman-

nen hun werkzaamhe-
den tijdelijk een paar 
uur moeten stopzetten, 
maar we hopen nog 
steeds om eind maart/
begin april een prachtig 
en functioneel massage 
centrum te kunnen ope-
nen. 
Ook hebben we dankzij 
uw donaties twee 
prachtige massage ta-
fels bij Jarimenari Mas-
sage School in Bali kun-
nen kopen. Deze inklap-
bare massage tafels 
van teakhout hebben 
Kasim en Martin vorige 
week bij het 3 sterren 
hotel Bintang Flores ge-
plaatst zodat onze staff 
ook bij het zwembad 
massages kan geven 
aan klanten van het ho-
tel. De manager van dit 
hotel werkt erg graag 
samen met Yayasan 
Ayo Mandiri en wil net 
als ons de zelfstandig-
heid en professionaliteit 
van mensen met een 
handicap stimuleren. 
Verder…mogelijkheden 
tot groei! Als gevolg van 
intensief netwerken met 
VSO (Voluntary Service 
Overseas), de organisa-
tie waar ik van 2003 t/m 
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2006 voor heb gewerkt, 
hebben de veldwerkers 
van KPPC-KJ en de staff 
van Ayo Mandiri Founda-
tion op 21 september 
een bezoek mogen ont-
vangen van Dinnia, de 
Program Manager van 
het Disability Program in 
Indonesië. Zij bezocht 
onze organisaties om het 
werk van VSO uit te leg-
gen en om te kijken  
waarmee en hoe VSO 
onze activiteiten kan on-
dersteunen in de toe-
komst. Dit biedt veel mo-
gelijkheden aangezien 
VSO zich richt op het uit-
zenden van volunteers 
om kennis te delen bij 
lokale organisaties, work-
shops organiseert over 
o.a. advocacy en inclusi-
on van mensen met een 
handicap, en ook soms 
kleinschalige projecten 
kan sponsoren zoals bij-
voorbeeld korte trainin-
gen voor staff of het sti-
muleren van media acti-
viteiten zoals radio uit-
zendingen of het printen 
van brochures om het 
bewustzijn t.a.v. handi-
caps te verhogen. We 
kunnen in december al 



 

dersteunen van netwer-
ken met andere NGO’s 
in de gehandicapten-
zorg, het ondersteunen 
van Rofinus in zijn nieu-
we rol als mediator van 
het Liliane Fonds en het 
stimuleren van het ma-
ken van informatieve bro-
chures en een eigen web-
site in het Indonesisch 
voor KPPC-KJ. 
Het kan ook zijn dat er 
in 2011 een volunteer 
geplaatst gaat worden 
bij het massage cen-
trum, maar we richten 
ons eerst op de bouw 
en aankleding van het 
nieuwe massage cen-
trum, daarna is er pas 
tijd voor het trainen van 
nieuwe masseurs en 
andere activiteiten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De manager van Hotel Bintang 
Flores (links) en hotel staff kijken 
toe hoe de nieuwe massage tafels 

uitgeklapt moeten worden. 

enkele ideeën opsturen 
en misschien kan er 
dan in juni al een volun-
teer geplaatst worden.  
We denken dan in eer-
ste instantie aan hulp 
voor Agus, die de finan-
ciële administratie ver-
zorgt voor het veldwerk 
project. Tot nu toe heeft 
hij samen met mij alles 
geleerd wat met ac-
countancy te maken 
heeft, maar het zou 
goed zijn als hij een 
cursus kan volgen of 
hulp van een volunteer 
krijgt die hem nog extra 
bijschoolt in het onder-
houden van de admini-
stratie van een kleine 
NGO. Hij is zeer en-
thousiast en leergierig 
en KPPC-KJ  
heeft na de fysiothera-
pie training van Rachel-
le nu ook ondersteu-
ning op andere gebie-
den nodig. De aan-
vraag voor een vervolg-
plaatsing van Rachelle 
bij KPPC-KJ loopt nog 
en hopelijk kan zij in 
november dit jaar al 
terugkomen om onze 
projecten verder te on-
dersteunen met haar 
kennis en ervaring. Zij 
zal zich dan niet meer 
richten op het fysiothe-
rapeutische aspect van 
capaciteitsbevordering, 
maar meer op algeme-
ne dingen als het on-
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gecentrum, een welkom 
tweede ‘thuis’. Een ware 
vriendschapsband heb-
ben we in deze tijd op-
gebouwd met zowel de 
jongens en meiden van 
het massagecentrum als 
met de veldwerkers, 
waardoor het afscheid 
zwaar zal vallen. 
 
Groetjes, 
Annemieke en Moniek. 
 
  

Annemieke en Moniek geven advie 
zen aan de vader van Asni, een 
meisje met een hechtingsstoornis. 

Sylvester vertaald  
 

 

 
Lopen van patiënt naar patiënt op 

gladde wegen  

 

De afgelopen weken 
zijn tijdens een aantal 
meetings met de veld-
werkers van KPPC-KJ 
verschillende onder-
werpen aan bod geko-
men, zoals slechtziend-
heid, slechthorendheid, 
Down Syndroom, autis-
me en leerproblemen; 
van kenmerken, dia-
gnose tot aan advie-
zen. De veldwerkers 
zijn erg leergierig en 
proberen de materie 
direct te koppelen aan 
de praktijk in de kam-
pungs, erg interessant. 
Ook voor ons, aange-
zien we op deze manier 
direct kennis maken 
met de Indonesische 
c u l t u u r  e n  ( o n )
mogelijkheden. Daar-
naast hebben we de 
afgelopen week kam-
pung Pong Majok be-
zocht. Door de regen 
helaas wat minder 
makkelijk, maar uitein-
delijk toch drie patiën-
ten kunnen bezoeken. 
Door middel van vraag-
gesprekken samen met 
de veldwerkers gepro-
beerd de hulpvraag in 
kaart te brengen om 
uiteindelijk tot bruikbare 
en uitvoerbare advie-
zen te komen. 
De twee maanden dat 
we hier verblijven, sla-
pen we in het massa-
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Bezoek Annemieke en Moniek 

aan het KPPC-KJ kantoor 
 
 
 

  
Regen in de kampung  
 

Annemieke en Moniek geven les 
aan de veldwerkers op het balkon 

van Rosalien en Kasim’s huis. 
 

Annemieke is een nederland-
se studente die twee maan-
den vrijwilligerswerk in Flores 
doet bij de projecten van 

Rosalien  



 
Sinds vorige maand is 
Rofinus, een van de 
veldwerkers en tevens 
ook secretaris van 
KPPC-KJ, mediator van 
het Liliane Fonds ge-
worden! Dit wil zeggen 
dat we in de toekomst 
zelf patiënten kunnen 
ondersteunen met hulp 
van het Liliane Fonds in 
Malang (Java). KPPC-
KJ wordt dan intermedi-
air tussen patiënten die 
we tegenkomen in de 
dorpen en het Liliane 
Fonds die deze patiën-
ten persoonlijke hulp 
kan bieden. Denk hier-
bij aan het verschaffen 
van een rolstoel, loop-
hulpmiddel, maar ook 
soms financiële assis-
tentie in de vorm van 
het verzorgen van een 
cursus (bijv. naaien of 
bamboe bewerking) 
voor mensen met een 
handicap. 
Van 4-7 oktober zullen 
Rofinus en Silvester 
een introductie cursus 
van het Liliane Fonds in 
Bali bijwonen. Het 
transport van Labuan-
bajo naar Bali en v.v. is 
mede mogelijk dankzij 
uw donaties! 
 
 
 
 
 

Nieuwtje: 

Tot zover het belang-
rijkste nieuws! 
Over 2 weken vliegen 
Milan en ik naar Ne-
derland en hopelijk 
zien we u dan op de 
informatieve  dag van 
Stichting Kita Juga op 

31 oktober! 
Groetjes 

Rosalien Rutten 
 
INFORMATIEVE MID-
DAG VAN ONZE 
STICHTING OP ZON-
DAG 31 OKTOBER 
BIJ DE FLIERENHOF 
TE MAASBREE VAN 
13.30 UUR TOT 16.30 
UUR HOUD DEZE 

DATUM VRIJ 

Uitnodiging volgt nog. 

 

Vervolg Annemieke en Moniek 
 
De veldwerkers leren hoe ze een 
vraaggesprek over mentale handi-

caps met familie kunnen voeren. 
 
 

Sawadee  

Reizen 

31 oktober 2010 

Informatieve 

middag 

Uit de folder van Sawadee   
 

Labuan Bajo is een char-
mant rommelig stadje, ge-
legen aan een mooie baai 
met vele kleine eilandjes. 
Het is één van de weinige 
islamitische stadjes van 
West-Flores en de be-
scheiden moskee torent uit 
boven de verzameling 
houten huisjes die voor 
een gedeelte in het water 
staat. Er is een aantal 
stranden in de buurt dat je 
kunt bezoeken. Liefheb-
bers kunnen zich laten 
masseren in een bijzonder 
massagecentrum wat is 
opgezet door een Neder-
landse vrouw. De mas-
seurs/masseuses zijn alle-
maal doof/slechthorend of 
blind/slechtziend. Handi-
caps die in de huidige In-
donesische maatschappij 
nog vaak leiden tot afhan-
kelijkheid en afzondering. 
Het werk in de massagekli-
niek geeft hen zelfvertrou-
wen en laat hen meedraai-
en in de maatschappij. 
Voor meer informatie zie 
w w w . k i t a j u g a . c o m . 
’s Avonds kun je genieten 
van een welverdiende 
koud biertje en heerlijk 
seafood, terwijl de zon de 
baai in tientallen roodtinten 
schildert. 
 

Gasten van Sawadee 

Reizen hebben al een 

heerlijke massage mo-

gen ontvangen. 

Informatieve middag op zondag 31 oktober bij de Flierenhof te Maasbree 

Stand  

Wilde Ganzen 

De stand van de re-
kening bij Wilde Gan-
zen bedraagt per 1 
oktober 

€  12.497,34  


