
ons werk in Flores, zo-
dat de medewerkers 
zich nog verder kunnen 
ontwikkelen en nog 
meer mensen met een 
handicap geholpen kun-
nen worden.  
 
Samen met Stichting 
Kita Juga wil ik graag 
eind juni een avond or-
ganiseren voor geïnte-
resseerden, om te pra-
ten over ontwikkelings-
hulp, het nut er-
van, positieve en nega-
tieve ervaringen, sa-
menwerking met het 
projectland, financiering 
van deelprojecten, in-
vloeden op de levens 
van mensen en zo nog 
meer.  
 
Stichting Kita Juga zal 
te zijner tijd een uitnodi-
ging rondsturen.  
  
Groetjes Rosalien 
 

 
 
 

Bij het versturen van 
deze nieuwsbrief wil ik 
graag ook een persoon-
lijk bericht plaatsen.  
 
Onlangs hebben Kasim 
en ik het besluit geno-
men dat we de kinderen 
in Nederland naar 
school willen laten 
gaan. Dit houdt in dat 
Milan, Erin en ik in juni 
terug naar Nederland 
zullen komen en dat 
Milan in augustus in 
Maasbree naar school 
gaat.  
 
Kasim blijft voorlopig in 
Flores onze projecten 
verder begeleiden en 
ook zijn andere werk 
voortzetten. Hij komt 
dan langere periodes 
per jaar naar Neder-
land.   
 
Alle medewerkers van 
KPPC-KJ en het mas-
sage centrum Yayasan 
Ayo Mandiri zijn al een 
tijdje op de hoogte van 
dit besluit en we werken 
nu op volle kracht in de-
ze overgangsfase.  
 
De projecten lopen al 
behoorlijk zelfstandig en 

mijn taken geef ik nu 
geleidelijk over aan as-
sistent manager Martin, 
aan de financieel mede-
werker, aan de project 
coördinator van KPPC-
KJ Silvester en aan en-
kele consultanten die 
KPPC-KJ in het nieuwe 
projectjaar zullen onder-
steunen met het schrij-
ven van een proposal, 
het monitoren van het 
werk van KPPC-KJ in 
de dorpen en de evalu-
atie hiervan.  
 
Straks in Nederland blijf 
ik me natuurlijk op vele 
manieren voor onze 
projecten inzetten.  
 
Hoewel het een zeer 
moeilijk besluit was om 
Flores na 9 jaar te ver-
laten, zie ik het nu toch 
ook als een uitdaging 
om de komende jaren 
de projecten van een 
afstand te begeleiden, 
samen met Kasim als 
coördinator 'ter plekke'.  
 
Ik wil iedereen van har-
te bedanken voor de 
steun de afgelopen ja-
ren en ik hoop dat jullie 
vertrouwen houden in 
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Er gebeurt hier wekelijks zo veel 
dat ik vaak niet weet waar ik moet 
beginnen. De afgelopen weken 
hebben in het teken gestaan van 
het trainen van drie nieuwe stu-
denten die de massage cursus bij 
ons volgen.  
 
De twee jongens en een moeder 
van drie kinderen komen uit Wae 
Bangka, het dorp waar KPPC-KJ 
zijn veldwerk doet. Ze zijn dus 
naar het massagecentrum verwe-
zen door de veldwerkers om zo 
een vaardigheid te leren en 
straks na de cursus terug te gaan 
naar Wae Bangka om zelfstandig 
als masseur aan de slag te gaan.  
 
Een mooie samenwerking tus-
sen de twee projecten van Kita 

Juga dus!  
 
Na ongeveer twee maanden cur-
sus Full Body Massage en Re-
flexology blijven Don, Bone en 
Merry nog twee maanden bij ons 
stage lopen om zo werkervaring 
op te doen voordat ze teruggaan 
naar hun dorp.  
Ook begeleiden we ze verder in 
hun zelfstandigheid door middel 
van aanschaf van een massage-
bank, de eerste paar liters mas-
sage olie, etc. Naast materiële 
hulp voor de start, leren ze ook 
enkele andere zaken zoals boek-
houding, hygiëne op de werkplek, 
reclame en klantenwerving enz.  
Dit proces wordt begeleid door 
Martin, de assistent manager en 
trainingscoördinator. Deze trainin-
gen en het startkapitaal zijn mo-
gelijk met behulp van uw dona-
ties!  
Voor deze groep is nog een be-

drag van 500 euro nodig.  

Het veldwerkproject KPPC-
KJ is de afgelopen maanden 
bezig geweest om het nieu-
we proposal voor Caritas 
Germany te schrijven. Dit 
was niet gemakkelijk omdat 
de staff het schrijven van 
een proposal en van donor-
rapportages nog erg moeilijk 
vindt. Hierdoor kost het meer 
tijd dan gepland en schuiven 
de andere veld- en kantoor-
werkactiviteiten door naar de 
volgende maand. Gelukkig 
kregen we een maand ver-
lenging en konden we alsnog 
de geplande seminar eind 
maart organiseren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inmiddels is het nieuwe 
proposal voor KPPC-KJ 
goedgekeurd tot en met 30 
april 2013. KPPC-KJ wil via 
seminars en workshops niet 
alleen het bewustzijn t.a.v. 
mensen met een handicap 
vergroten, maar ook samen-
werken met de lokale over-
heid om veranderingen in  

Rosalien over haar projecten 
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beleid en wetten voor te 
stellen. Het antwoord van 
de lokale overheid is, dat ze 
te weinig geld en mankracht 
hebben om iets structureels 
voor mensen met een han-
dicap te doen. Heel frustre-
rend dus. Want de Departe-
menten in Labuanbajo kun-
nen in Jakarta meer men-
sen en een groter budget 
aanvragen, maar dat doen 
ze dus niet. Op dit vlak is 
nog veel werk te doen voor 
KPPC-KJ. Zij gaan vanaf 
mei verder werken in Wae 
Bangka en Munting.  
 
Het komende jaar richt 
KPPC-KJ zich op het star-
ten van een Self Help 
Group van ouders van kin-
deren met een handicap en 
van volwassen gehandicap-
ten. Door het steunen van 
hun financiële situatie 
d.m.v. het geven van var-
kens aan de gezinnen, krij-
gen ze een beter gezinsin-
komen en kunnen ze medi-
sche zorg betalen. Verder 
wordt er voorlichting gege-
ven over preventie van han-
dicaps in samenwerking 
met de verpleegkundigen uit 
het dorp. Er worden nieuwe 
theatervoorstellingen voor-
bereid, maar deze keer niet 
alleen door KPPC-KJ, maar 
samen met jongeren met 
een handicap uit Wae 
Bangka en Munting!  
 
Ook blijft samenwerking met  
het Liliane Fonds een be-
langrijk aspect in ons werk.  
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De trainers en studenten  

De trainers en studen-
ten aan het werk, van 
reflexology naar full 
body massage. 
Lia, Elisa, Martin en 
Sales leren de drie 
studenten (Bone, Don 
en Merry) voetreflexo-
logy technieken.  
 
Men is gewend op de 
grond te zitten, dus bij 
het aanleren zit ieder-
een op de grond, 
daarna gaat men over 
naar de stoelen om de 
bijbehorende service 
te leren en handdoe-
ken etc. te gebruiken.  

De trainingsruimte is met 
3 studenten en 4 trainers 
ook wat klein, er is net 
genoeg plaats om 2 ban-
ken te plaatsen, dus de 
volgende keer proberen 
we maximaal 2 studen-
ten per keer te nemen.   
 
Dat was nu ook de be-
doeling, maar deze men-
sen komen uit hetzelfde 
dorp en willen samen 
een soort praktijkje op-
zetten, dus is het be-
langrijk om ze samen te 
trainen. 
 
 

 

Mijn reis naar Flores in februari 2012 

Alhoewel het vertrek 
enige vertraging opliep 
in verband met een 
noodzakelijke pas-
poortverlenging werd ik 
op 12 februari  op het 
vliegveld van Labuan 
Bajo opgehaald door 
Milan, Kasim, Erin en 
Rosalien. Fijn om weer 
daar te zijn. 
 
 Er viel heel wat te be-

spreken en te regelen. 

Allereerst de uitwerking 

van de plannen van 

Rosalien om naar Ne-

derland te komen hier 

in Maasbree, maar ook 

de noodzakelijke ge-

sprekken met de staff- 

leden van de massage-

salon en de veldwer-

kers. 

De mededeling sloeg in 
als een bom. Toch, na de 
uitleg van de reden van 
vertrek kwam er lang-
zaam begrip voor het be-
sluit.  Men ging het ook 
als een uitdaging zien om 
steeds meer zelfstandig 
te werken en het vertrou-
wen groeide  met de we-
tenschap dat Kasim voor-
lopig nog aanwezig zou 
zijn en dat Ibu Ros 
(Rosalien) vanuit Neder-
land nog heel veel onder-
steuning zou kunnen bie-
den. 
 
Ik heb tijdens mijn be-

zoek aan beide organisa-

ties alle staffleden verteld 

dat ik vond dat ze vanaf 

de oprichting van Stich-

ting Kita Juga enorm ge-

groeid zijn.  

Deze  jonge mensen 

met een beperking, 

maar met een groot 

ideaal, gingen sa-

men met Rosalien 

de uitdaging aan om 

een opleiding tot 

masseur te volgen of 

het veldwerkerstra-

ject te exploiteren. 

Voor iedereen was 

alles geheel nieuw. 

Zij zagen voor zich-

zelf de mogelijkheid 

om, ondanks hun 

handicap, zelfstan-

dig te leven, samen 

te werken en een 

gezin te onderhou-

den.    

 

 
 

 
 
 

Vervolg verhaal 

Rosalien 
De veldwerkers, en nu 
ook enkele masseurs, 
kunnen met een compu-
ter en email overweg. 
 
 
 
 
 
 
Dankzij een spraakcompu-
ter kunnen ook blinden 
computeren en emailen. 

 
Dit maakt hen zelfstan-
diger in het netwerken 
met andere organisaties 
en het vergroot hun mo-
gelijkheid tot verdere 
training. Sinds kort we-
ten we ook dat KPPC-
KJ een van de uitgeko-
zen plekken is om een 
offline bibliotheek te 
plaatsen met een schat 
aan informatie over han-
dicaps, mondiale regels 
en wetten ten aanzien 
van gehandicaptenzorg, 
en voorlichting en pre-
ventiemateriaal  
Zie ´nieuws´op website 
www.kitajuga.com). 
Tot slot zijn deze weken 
een extra grote uitda-
ging voor mij want, zo-
als bekend gemaakt in 
het eerste artikel, ver-
huis ik in juni terug naar 
Nederland. Ik blijf met 
hart en ziel de projecten 
begeleiden en hun zelf-
standigheid stimuleren.  
Groetjes Rosalien 



 

Beide organisaties hebben al 
veel bekendheid in de Mangga-
rai, vooral binnen de gezond-
heidszorg. KPPC-KJ  is ook 
mediator voor het Liliane Fonds 
en kan zo nog meer mensen 
met een handicap in de toe-
komst ondersteunen.  
Erg belangrijk is ook dat men 
heeft geleerd om met andere 
organisaties samen te werken 
en verantwoording af te leggen 
financieel en inhoudelijk.  
Namens Stichting Kita Juga 
Nederland  kan ik zeggen dat ik 
volledig vertrouwen heb in de 
kwaliteiten en inzet van alle 
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Vervolg verhaal Nelly 

Met vallen en opstaan maar 

vooral met enthousiasme en 

idealisme werd elk opdoe-

mend probleem aangepakt  

en als een  uitdaging gezien. 

Het resultaat: Er staat nu 

zowel een  hecht team met 

een gezamenlijke verant-

woording voor het bedrijf en 

o p l e i d i n g s c e n t r u m 

Yayasan Ayo Mandiri  als 

ook een team veldwerkers 

van de foundation KPPC-

KJ.  

Ibu Feni  

Per 1 april werkt Ibu Feni bij 
KPPC-KJ, de nieuwe admini-
stratieve en office support 
staff, en huur ik haar een keer 
per maand een dag in bij de 
Yayasan om de belastingfor-
mulieren in te vullen die wij 
maandelijks naar het belas-
ting kantoor moeten brengen. 
Nog niks gaat hier  automa-
tisch. Wel fijn om een back-up 
te hebben die weet heeft van 
belastingen en financiën.  

Sollicitatiegesprek met Ibu Feni 

 Dit jaar was Kita Juga weer 

aanwezig met een stand op de 

Goede Doelendag van het Tre-

vianumcollege  in Sittard. Er 

was veel interesse en aan-

dacht voor onze stand, waar 

we vertelden over KPPC-KJ en 

het Massage Opleidingscen-

trum. 

. 
 
Goede Doelendag Trevianum-college 
in Sittard 
Lenie geeft uitleg 

 

medewerkers, voor verdere 
ontwikkeling en zelfstandig-
heid van de beide organisa-
ties. Hierbij zullen Rosalien 
vanuit Nederland en Kasim, 
regelmatig ter plekke,  de on-
dersteunende en begeleiden-
de  rol spelen.  
 
Stichting Kita Juga Nederland 
zal zich blijven inzetten voor 
de financiële ondersteuning 
van de projecten op Flores. 
 

Nelly 

Nelly op bezoek bij KPPC-KJ 

 

 

Dank 
 
Wij danken al onze vaste en 
incidentele donateurs. Daar-
naast danken wij ook Stich-
ting Een Aarde, Boeken 
Steunen Mensen, Sawadee 
voor hun donaties.  
 
Ook dank aan de families 
Heijmans en Rutten die tij-
dens de uitvaartdiensten do-
natieboxen hebben geplaatst 
voor Stichting Kita Juga. 

Goede Doelendag 


