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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 Indonesië (Flores) 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. In deze projecten (inmiddels zelfstandige organisaties) zijn een 
massage-trainingscentrum en een veldwerkersproject:  
 

In het massage-trainingscentrum ver-
zorgen professionele masseurs (doof/
blind) massages voor lokale inwoners met 
gezondheidsklachten als ook voor toeris-
ten. Daarnaast leiden zij studenten met 
een handicap op tot masseur.  
 

 

 

 

Veldwerkersproject: trainen en begelei-
den van mensen met een beperking. Zij be-
zoeken dorpen om andere mensen met een 
handicap therapie en adviezen te geven. 
Ook werken zij samen met dorpsoudsten en 
de lokale overheid om te strijden voor de 
rechten van mensen met een handicap.  

Samenwerking met SOS Meerlo-Wanssum 

SOS Meerlo Wanssum heeft Stichting Kita Juga geadopteerd als éénjarig 
project. SOS Meerlo-Wanssum is een vrijwilligersorganisatie die in 1993 is 
opgericht in de voormalige gemeente Meerlo-Wanssum. Hulp aan de Derde 
Wereld, millenniumdoelen, mondiaal bewustzijn, SOS Meerlo-Wanssum geeft 
er praktisch vorm aan met als doel om dichterbij huis mensen bewust te 
maken van de uitdagingen rond ontwikkelingssamenwerking. 
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Op zondag 12 maart 2017 heeft Nelly een pre-
sentatie gegeven en daarmee is het éénjarig pro-
ject definitief gestart.  
Stichting Kita Juga heeft dringend behoefte 
aan een nieuwe generator voor het massage-
trainingscentrum. Samen met SOS Meerlo-
Wanssum willen we dit jaar het geld voor deze 
generator bij elkaar krijgen.  
Een muzikale introductie over Stichting Kita 
Juga werd tijdens de feestelijke bijeenkomst van 
SOS Meerlo Wanssum gegeven door Geert van 
den Munckhof. Via onderstaande link is een op-
name hiervan te bekijken: 
 
https://www.facebook.com/KitaJuga/
videos/1613331655344696/ 

Ons eerste gezamenlijk optreden was op de 

Naoberdag in Meerlo op zondag 25 juni. Zie de 
foto’s voor een impressie:  
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Gastlessen  

 
In december 2016 heeft Nelly voor de derde keer 
gastlessen verzorgd op het Bouwens van der 
Boijecollege in Panningen. Dit jaar was  
Stichting Kita Juga één van de vier goede doelen 
(Serious Request van 3FM, Ut P&M Hoes en Plan in 
India), waarvoor de leerlingen van de school geld 
inzamelden middels hun zelf bedachte acties.  
  
Op 6 februari 2017 heeft Nelly namens Stichting 
Kita Juga het mooie bedrag van 2576,10 euro in 
ontvangst genomen. Leerlingen van het 
Bouwenscollege, hartstikke bedankt!  

De inspirator voor de samenwerking tussen Sticht-
ing Kita Juga en het Bouwenscollege, de heer Kon-
ingsveld, is begin augustus bij Rosalien op Bali op 
bezoek geweest.  

https://www.facebook.com/KitaJuga/videos/1613331655344696/
https://www.facebook.com/KitaJuga/videos/1613331655344696/
https://www.facebook.com/KitaJuga/videos/1613331655344696/
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Stichting Kita Juga heeft een 
aanvraag ingediend bij Stich-
ting Werkgroep Een Aarde te 
Asten (www.eenaarde.nl).   

Het massage-trainingscentrum zal hun huidige 
aanbod uitbreiden met manicure-, pedicure- en 
creambath behandelingen; vanwege de groei-
ende concurrentie in Labuanbajo is deze uit-
breiding noodzakelijk. 

Om de nieuwe services aan te kunnen bieden 
moet een medewerker van het massage-
trainingscentrum een training volgen op Bali. 
Verder dienen aanpassingen binnen het  
massage-trainingscentrum doorgevoerd te wor-
den.  
 
Stichting Werkgroep Een Aarde heeft deze aan-
vraag met een bedrag van 3000 euro gehono-
reerd. 

Bram en Glenn, twee jonge backpackers, heb-
ben geen plan en gaan op zoek naar het 
avontuur. Ze belanden in verborgen dorpjes en 
mogen overnachten bij locals, in deze 
aflevering op het eiland Flores! Zo kwamen 
deze jongelui ook uit bij het massage-
trainingscentrum en hun medewerkers in La-
buanbajo, waar zij alleen maar lovend over 
konden praten! 
 
Via onderstaande link is de complete aflevering 
te bekijken:  
 
https://www.youtube.com/watch?
v=iTakBLT0B9Q&feature=youtu.be 
 

Aanstaande oktober 2017 bestaat Stichting Kita 
Juga 10 jaar. Meer informatie over dit  bijzon-
dere jubileum volgt.  
  

KPPC-KJ heeft ervoor gezorgd dat de kerk in La-
buanbajo nu ook toegankelijk is voor mensen 
met een handicap. Well done guys! 
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Toegankelijkheid kerk Labuanbajo Donatie van Stichting ‘Een Aarde’ 

LEIP met locals in Flores 

10 jaar Stichting Kita Juga 

https://www.youtube.com/watch?v=iTakBLT0B9Q&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=iTakBLT0B9Q&feature=youtu.be
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- Opbrengst Goede Doelen Collecte 
Maasbree april 2017: € 1196.22, alweer een 
fantastisch resultaat! Hartelijk dank! 
 
-  Ook andere intiatieven, zoals de verkoop 
van tweedehands spullen via marktplaats of 
rommelmarkten, gaan door! 
 
- Een aantal jaren geleden heeft Kita Juga 
geld bijeen gebracht voor de tweeling uit  
Moni, Flores, waarbij kort na de geboorte 
bleek dat beide kinderen een hersenaandoe-
ning hadden. 
Op 26 juli jl is één van de meisjes, Syakira, 
helaas overleden. De precieze doodsoorzaak is 
niet helemaal duidelijk maar men vermoedt 
dat ze gestorven is aan longoedeem en hartfa-
len. Syakira is 7 jaar oud geworden.  
 
Op 10 februari 2017 is Kita Juga lid Anne-
mieke getrouwd met haar Jeroen. Grote wens 
van Annemieke was om Jeroen kennis te laten 
maken met de projecten van Stichting Kita 
Juga op Flores. Deze wens kwam in de vorm 
van hun huwelijksreis in april/mei in ver-
vulling. Hieronder volgen enkele foto’s van 
hun bezoek aan de projecten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samen met de staff bekijken zij de aflevering 
LEIP met locals. Lees meer hierover op  
pagina 3 van deze nieuwsbrief.  
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Jeroen geniet van een creambath behandeling, 
Annemieke van een pedicure beandeling  beide 
nieuw in het aanbod van het massagetrainings-
centrum. Lees meer hierover op pagina 3 van 
deze nieuwsbrief.  
 
- Het bedrijf waar Jeroen 
werkt, ITSN, heeft twee 
laptops geschonken aan de 
projecten. Daarnaast heeft 
Jeroen een aantal laptops 
opnieuw ingesteld en de 
medewerker 
ter plekke 
met vragen 
geholpen.  
 
 
 
 
 
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

