
economische crisis zijn 
er gelukkig toch men-
sen die ons werk nog 
kunnen blijven steunen.  
 
En op Flores werken we 
hard om zo zelfstandig 
mogelijk de activiteiten 
voor en door mensen 
met een handicap voort 
te kunnen zetten. Onze 
mensen zijn er zich van 
bewust dat het niet ver-
standig is om financieel 
afhankelijk te blijven 
van donateurs. Ze den-
ken mee in de zoek-
tocht naar oplossingen 
die voor structurele 
groei en financiële onaf-
hankelijkheid kunnen 
zorgen. We zitten wat  
groei betreft in de mid-
denfase: de 5 jaren van 
opzetperiode zijn voor-
bij, nu zitten de projec-
ten in de middenfase 
waarin  we verder groei-
en naar ‘ownership’ en 
zelfstandigheid.  

 

De eindfase betekent 
dan dat een organisatie 
goed loopt en financieel 
onafhankelijk is en dat 
de mensen zelfstandig 
werken en het als hun 
organisatie zien.  
 

December is altijd een 
maand van reflectie, 
wat hebben we allemaal 
gedaan dit jaar op    
Flores en hier in Neder-
land, wat is er bereikt, 
hoe gaan we verder, 
wat is er nodig in het 
ontwikkelingsland, en-
zovoort. Voor mij per-
soonlijk is er de afgelo-
pen maanden, naast 
mijn remigratie, ook tijd 
geweest om te reflecte-
ren op wat er allemaal 
bereikt is sinds we de 
projecten in Labuanbajo 
hebben gestart. En wat 
is er veel gebeurd in 5 
jaar tijd!  
 
Er werken momenteel 
19 mensen bij onze pro-
jecten waaronder 12 
mensen met een handi-
cap. 
 
We hebben met hulp 
van verschillende spon-
soren maar met name 
in samenwerking met 
Wilde Ganzen een 
prachtig massage trai-
ning centrum mogen 
bouwen. 
 
Onze medewerkers 
kunnen nu 90 procent 

van de taken zelfstandig 
uitvoeren en ook nieu-
we mensen trainen. 
 
De lokale bevolking 
kent de twee projecten 
KPPC-KJ en Yayasan 
Ayo Mandiri goed en 
steunt onze activiteiten 
door middel van posi-
tieve feedback en voor-
al ook door middel van 
complimenten aan onze 
medewerkers!  
 
De lokale overheid be-
gint langzaam in te zien 
dat er nu toch echt wat 
moet gebeuren om 
mensen met een handi-
cap te ondersteunen; 
door middel van micro-
krediet, steun bij opera-
ties en samenwerken 
om een efficiëntere ma-
nier van data verzame-
len te bewerkstelligen 
zodat de zorg beter op 
zijn plaats terechtkomt. 
En zo nog veel meer. 
 
Er is ongelooflijk hard 
gewerkt, door onze me-
dewerkers ter plekke, 
maar ook door de men-
sen die ons een warm 
hart toedragen hier in 
Nederland. Ondanks de 
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Voordat we die eindfase berei-
ken, zullen we een stapje verder 
moeten gaan en moeten we pro-
beren om enkele subprojecten te 
realiseren, die de inkomsten voor 
de projecten op lange termijn ver-
hogen.  
 
Hiervoor hebben we de komen-
de jaren structurele donateurs  

nodig. 
 
Voor een bedrag van 5 euro per 
maand of een ander bedrag, 
kunnen wij in Indonesië al heel 

veel doen.   
 
Dit geeft  ruimte om een sub-
project bijvoorbeeld de aan-
koop van een of twee vissers-
bootjes mogelijk te maken 
(1500 euro per stuk – houten 
boot met  motor en zitplaats 

voor 2 personen).  
 
De opbrengst van de visverkoop 
kan dan over de projecten ver-
deeld worden en zorgt voor extra 
inkomsten om lonen en andere 
vaste lasten te betalen. Uiteraard 
wordt zo’n subproject ook goed 
voorbereid en uitgewerkt en 
wordt er aan de lange termijn ge-
dacht.  
 
Dit is maar 1 voorbeeld van enke-
le ideeën die wij als Stichting Kita 
Juga samen met de medewer-
kers bedacht hebben om hun toe-
komst en hun werk met een ge-
rust hart te kunnen continueren.   
 
We hebben uw maandelijkse 
bijdrage de komende tijd dus 

echt hard nodig.   
 

 
 
Op onze website zullen we 
een mogelijkheid gaan ma-
ken om op een veilige en 
gemakkelijke manier zo’n 
maandelijkse bijdrage aan 

ons te doneren. 
 
Binnenkort ontvangt u de 
volgende nieuwsbrief 
waarin we onze verdere 
plannen voor 2013 nader 
zullen toelichten en waarin 

staat hoe u kunt doneren. 
 
Dat we mensen met een 
handicap een kans geven en 
dat zij die ook benutten, blijkt 
uit het feit dat  veel van onze 
medewerkers in de afgelo-
pen 5 jaar getrouwd zijn en 
kinderen hebben gekregen. 
Ze zijn zo ongelooflijk trots 
dat zij kunnen werken en 
een gezin kunnen stichten 
en zo ook gewoon meedraai-
en in de maatschappij.  
 
Als werkgever zijn wij blij dat 
ook de dames (doof/
slechthorend) gewoon hun 
werk als masseuse en mas-
sage trainster kunnen blijven 
doen. Zij mogen hun kinde-
ren meenemen naar het 
werk en tussentijds voeden. 
U kunt zich voorstellen dat 
dit af en toe voor hectische 
en luidruchtige situaties 
zorgt.  
 
Om toch te zorgen dat de 
moeders kunnen blijven wer-
ken willen we dit jaar ook op 
zoek gaan naar een plek 
dichtbij het massage cen-
trum, waar de kleintjes dan 

overdag kunnen verblijven 
en waar de moeders in de 
middagpauze gemakkelijk 
naar toe kunnen gaan om te 
voeden en te ontspannen 
met hun kind.  
 
Hiervoor is ongeveer 150 
euro per maand nodig 
(huur van een kamer in 
een huis of een klein huis-
je en loon voor een baby-

sitter). 
 
Speelgoed hebben we al 
voldoende. Het zou toch 
prachtig zijn als onze men-
sen kunnen blijven werken! 

 
Steun ons vandaag nog en 
neem een kijkje op onze 
website www.kitajuga.com 
en bezoek ook de website 
van het nieuwe massage 
centrum  
www.yam-flores.com 
 

 
Selamat Hari Raya Natal 

dan Tahun Baru! 
 
Wij wensen iedereen een 
fijn kerstfeest en alle goeds 
voor 2013! 
 
 
Stichting Kita Juga 
Rosalien, Nelly, Petra en 
Lenie 
 

 
 
 
 
 
 
 

Vervolg Rosalien 
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