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Kita Juga: ‘Wij óók’  
 
In 2007 heeft Rosalien Rutten uit Maasbree de Stichting Kita Juga opgericht.                                        
Kita Juga betekent letterlijk: ‘Wij tellen óók mee’. Met de woorden Kita Juga 
willen mensen in Flores (Indonesië) met een lichamelijke en/of geestelijke be-
perking aangeven dat zij óók willen leren, óók willen werken, óók willen bijdra-
gen aan de maatschappij. 
 
Kita Juga ondersteunt de activiteiten van twee projecten in het vissersstadje 
Labuanbajo. Deze projecten (inmiddels zelfstandige organisaties) zijn een 
massage-trainingscentrum en een veldwerkersproject:  
 
In het massage-trainingscentrum verzorgen 
professionele masseurs (doof/blind of anderzijds 
gehandicapt) massages voor lokale inwoners met 
gezondheidsklachten als ook voor toeristen. Daar-
naast leiden zij studenten met een handicap op tot 
masseur en kunnen toeristen zelfs een cursus mas-
sagetechnieken volgen.  
 

 

Het veldwerkersproject richt zich op het trai-
nen en begeleiden van mensen met een beper-
king binnen het KPPC-KJ team. Zij bezoeken dor-
pen om andere mensen met een handicap thera-
pie en adviezen te geven. Ook verzorgen de veld-
werkers theater voordrachten en rollenspellen 
over gehandicaptenzorg en preventie van handi-
caps en gaan zij in gesprek met de lokale over-
heid en andere instanties om de gehandicapten-
zorg in de regio te verbeteren. 

Aanschaf rolstoelen is een groot succes! 

In de nieuwsbrief van december 2015 hebben wij aangegeven dat er dringend 
behoefte is aan twaalf rolstoelen en één loopkruk voor patiënten die uit negen 
verschillende dorpen komen en onder andere aandoeningen hebben zoals ver-
lamming na een CVA (hersenbloeding), Cerebral Palsy (halfzijdige verlam-
ming) en Downsyndroom. Deze patiënten wachten al jaren op een aangepaste 
rolstoel.  
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Inmiddels zijn de eerste rolstoelen gekocht en 
gemodificeerd door Dedi, die gespecialiseerd is in 
het aanmeten van rolstoelen en andere hulpmid-
delen. De rolstoelgebruikers zijn erg enthousiast, 
maar ze geven soms ook aan dat het na het ver-
krijgen van de rolstoel evengoed nog moeilijk is 
om bijvoorbeeld buiten te rijden rondom het huis 
of dat het toilet niet bereikbaar is.  
 
Dat betekent dat er bij het leveren van een 
rolstoel ook gekeken moet worden of een 
verharding in het huis (nu vaak lemen 
vloer) en van de directe omgeving van het 
huis noodzakelijk blijkt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een aan het begin van dit jaar ingediende aan-
vraag voor het rolstoelproject bij Stichting 
Werkgroep Een Aarde te Asten 
(www.eenaarde.nl) is gehonoreerd met het ge-
weldige bedrag van 3200 euro! 
 
Ook dank aan alle andere personen die gedo-
neerd hebben, waardoor de meest urgente pati-
ënten konden rekenen op een rolstoel.  
 
Speerpunt voor de toekomst blijft het aanschaf-
fen van rolstoelen voor mensen die het nodig 
hebben, waarbij ook gedacht moet worden aan 
de aanpassing van de woonomgeving.  
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Deze jongen oefent met zijn nieuwe 

rolstoel 

Aanpassingen aan de rolstoel 

Cursus massagetechnieken 

 
De masseurs van het massage-trainingscentrum 
hebben in mei zes dagen lang een intensieve 
training gevolgd in hun kliniek in Labuanbajo.  
 
De training werd gegeven door Pak Bantu, een 
ervaren masseur, die tevens jaren lang chiro-
practor-assistant is geweest bij een grote ge-
zondheidsorganisatie op Java. Hij combineert 
massage– met chiropractie technieken en heeft 
een fysiotherapeutische blik op het lichaam en 
het menselijk bewegingsapparaat. Het klikte 
enorm goed tussen de masseurs en Pak Bantu.  
 
Op zijn eigen manier heeft hij zijn kennis en 
ervaring doorgegeven aan onze masseurs, alle-
maal mensen met een lichamelijke beperking, 
maar zeer ervaren in massagetechnieken. Het 
was een zeer praktische training, met veel 
voelen, ervaren, proberen en doen.  
 
De medewerkers passen vanaf 1 juni de in de 
cursus geleerde technieken toe in het massage-
centrum. Klanten kunnen nu beter geholpen 
worden, specifiek de klanten die komen met  
rug-, nek–, schouder– en hoofdpijnklachten.  
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KORT NIEUWS 
 
- Opbrengst Goede Doelen Collecte 
Maasbree april 2016: € 1054.50, een fantas-
tisch resultaat! Dit bedrag ligt ruim 20% boven 
het gedoneerde bedrag van 2015. Hartelijk dank! 
 
-  Ook andere intiatieven, zoals de verkoop 
van tweedehands spullen via marktplaats of rom-
melmarkten, heeft in de eerste zes maanden van 
dit jaar al geleid tot een bedrag waarmee twee 
rolstoelen aangeschaft konden worden. 
 
- Naast de projecten beschreven in onze nieuws-
brieven heeft de Stichting Kita Juga doorlopend 
te maken met  onkostenposten, zoals:  
    + Vervangende stof voor de aankleding 

 van de massagetafels 
    +   Vervanging van de huidige bloeddrukmeter 
    +   Regelmatige vervanging van werkkleding 
    + Onderhoudswerkzaamheden aan het  
 massagecentrum 
 
- Omdat er recent twee nieuwe medewerkers zijn 
getraind, die slechtziend/blind zijn, is duidelijk 
geworden dat er aanpassingen in het massage-
centrum nodig zijn voor de optimalisering van 
de veiligheid ter voorkoming van ongevallen. 
Op de tweede verdieping van het gebouw zal een 
gelast hekwerk op heuphoogte moeten komen bij 
het nauwe buitenterras waar de medewerkers de 
voetbaden verschonen.  
 
- De maandelijkse  en eenmalige donaties in   
augustus en september zullen voor 
bovenstaande doeleinden gebruikt worden. U 
kunt ook uw steentje bijdragen en bijvoorbeeld 
een kleine maandelijkse bijdrage laten over-
maken naar Stichting Kita Juga of uw 
tweedehands spullen aanbieden op Marktplaats 
ten bate van onze stichting. Neem gerust contact 
met ons op om mogelijkheden te bespreken. 
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Deze training is een basistraining geweest, wel-
licht volgen er in de toekomst nog meer gespe-
cialiseerde trainingen door Pak Bantu. 
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Meer en meer toeristen vinden de weg al naar 
het massagecentrum in Labuanbajo om deel 
te nemen aan de minicursus massage-
technieken, gegeven door onze senior mas-
seurs Lia en Martin. Nu er ook reviews over 
worden geschreven op Tripadvisor kunnen we 
steeds meer van deze cursussen geven! 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Minicursus massagetechnieken 

voor toeristen 

Oproep 

Gastlessen door Nelly op het 

Bouwens van der Boijecollege 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In februari heeft Nelly gastlessen verzorgd op het 
Bouwens van der Boijecollege te Panningen over 
gezondheid en scholing in Indonesië. Ter bewust-
wording hebben de leerlingen de opdracht gekre-
gen een fictieve actie te organiseren met boven-
staande posters als resultaat. 
 
 
 
 
Wij, de medewerkers en vrijwilligers van Stichting 
Kita Juga, gaan weer volop aan de slag met nieu-
we ideeën en mogelijkheden om de projecten 
NOG zelfstandiger te maken. Hopelijk kunnen we 
hierbij op uw steun rekenen.  
 
Mocht u een goed idee hebben voor fondsenwer-
ving of organiseert u binnenkort een activiteit 
waarvan u de opbrengst aan Kita Juga wilt done-
ren, neem dan contact op via kitajuga@live.nl. We 
kunnen u dan voorlichtingsmateriaal toesturen of 
u anderzijds van dienst zijn.  
 
Bezoek ook onze  
Facebook-pagina 
www.facebook.com/KitaJuga 

mailto:kitajuga@live.nl

