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Een jaar verder….
Beste donateurs en vrienden van “Kita Juga!” Eindelijk is het zover! Hierbij
ontvangt u de eerste
nieuwsbrief van onze
stichting “Kita Juga!”.
Hiermee willen wij u informeren over de voortgang van het project op
Flores dat mede dankzij
uw bijdrage tot stand is
gekomen. We zijn nu ruim
een jaar aan de slag om de
Stichting vorm te geven.
Om te beginnen hebben
wij een subsidie aanvraag
ingediend bij het NCDO
(Nationale Commissie
voor Internationale Sa-

menwerking en Duurzame
Ontwikkeling). Deze aanvraag is gehonoreerd en
met deze beslissing heeft
Rosalien Rutten de basis
kunnen leggen voor de
opzet en inrichting van het
informatiecentrum gehandicaptenzorg op Flores.
Naast de subsidie van het
NCDO hebben wij ook
een aanzienlijke bijdrage
mogen ontvangen van de
Stichting Share4more van
de Rabobank. Dit is een
initiatief van de medewerkers van de Rabobank die
maandelijks een deel van
hun salaris afstaan ter be-

schikking van een goed
doel. Via deze weg willen
wij alle medewerkers nogmaals danken voor dit
hartverwarmende initiatief! Maar ook van u,
vrienden van “Kita Juga!”,
zoals wij u graag noemen,
hebben wij ontzettend
veel financiële hulp mogen
ontvangen. Kleine bijdragen, maar ook grote bijdragen… dank, dank,
dank!!! Dankzij uw hulp is
het voor ons mogelijk een
bijdrage te leveren aan het
werk van Rosalien en haar
team.
Stichting “Kita Juga!”

Wat doet “Kita Juga!”
Project ‘Kita Juga!’ richt
zich op het geven van informatie met betrekking
tot gehandicaptenzorg,
behandelmogelijkheden en
aanpassingen in de thuissituatie, het trainen van revalidatie veldwerkers en
het creeëren van werkgelegenheid voor mensen
met een handicap (door
opleiding tot veldwerkers
en gezondheidsmasseurs).

Mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke
handicap hebben dezelfde
rechten en behoeften als
mensen zonder handicap
of beperking. Behoeften
om deel te nemen aan de
maatschappij maar ook
om mee te praten bij het
maken van beslissingen.
Op het Indonesische eiland Flores komt deze
informatie maar zelden bij

de mensen met een handicap en hun familie terecht.
Door de armoede, onwetendheid en het tekort
aan Revalidatie Centra
komen de mensen vaak
niet of pas laat naar het
Revalidatie Centrum voor
fysiotherapie, medicatie en
adviezen voor in de thuissituatie.
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Even voorstellen
“Kita Juga!” Nederland

Nelly Rutten

Myrte Huibers

Petra Verhaegh

Voorzitter en

Secretaris en

Bestuurslid

moeder van

vriendin van

Rosalien.

Rosalien.

Rosalien

Ik zal me kort even voorstellen. Ik ben Rosalien en
ben de projectleider van
het project “Kita Juga!”
op het eiland Flores. Ik
heb de afgelopen jaren op
Flores, Sumba en Timor
als VSO volunteer
gewerkt (als fysiotherapeute en voorlichter/
trainer gehandicaptenzorg). Sinds 2007 ben ik
freelance werkzaam en
ondersteun ik mensen
met een handicap door
middel van het geven van

opleiding, werkgelegenheid en trainingen. In
2007 ben ik op Flores
getrouwd met Kasim en
sinds augustus 2008 zijn
wij de trotse ouders van
een prachtige zoon Milan.
Plannen van Rosalien
in 2009:
De massagesalon draait
goed. Ondanks de handicap en dankzij de kwaliteit van de masseurs met
een handicap is er voldoende belangstelling en
Rosalien heeft het plan
opgevat een lapje grond
in het centrum te kopen
en daarop een nieuwe
salon te bouwen. De
huur van het huidige pand
loopt af en kan niet verlengd worden. Hiervoor

zal een extra bedrag van
25 000 euro op tafel
moeten komen. Er kunnen dan meer mensen
met een beperking werken. De opleiding tot
masseur wordt door Kita
Juga gesponsord.
Rosalien aan het werk
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De Veldwerkers
Dedi (midden) is 27 jaar en heeft
door een explosie van een gaslamp
brandwonden opgelopen. Hij was
toen 19 jaar. Hij is 3x geopereerd aan
zijn wonden. Dedi kan en wil zich
volledig inzetten voor ‘Kita Juga!’ Ook
wil hij graag een computercursus volgen om verslagen te kunnen maken
van het veldwerk dat hij samen met
John en Rofinus gaat doen.
John (links) is 30 jaar en heeft sinds
zijn derde levensjaar een kort been
met spitsvoet (polio). Hij heeft educatie gevolgt tot 14 jaar en heeft daarna
thuis zijn ouders geholpen. Ook heeft
hij een cursus gevolgd tot bamboe

Foto impressie

bewerker. Hij werkt nu als
tuinder en zet zich in zijn vrije
tijd in voor ‘Kita Juga!’ Hij is
getrouwd en heeft 2 kinderen.
Rofinus (rechts) is 25 jaar en is
geboren met een oogafwijking
aan een oog (blind). Hij heeft
altijd als tuinder op het familieland gewerkt en leeft samen met
zijn moeder. Hij is actief lid van
de jongeren kerkgroep in zijn
dorp. Hij heeft altijd in zijn dorp
gewoond en is daar ook naar
school gegaan. Ook hij zet zich
enkele malen per maand

enthousiast in voor ‘Kita Juga!’
Rofinus heeft een week cursus
gehad op Java in vroegtijdige
onderkenning van fysieke gezondsheidsproblmen.
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Dedi bedankt Nederland
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Mijn naam is Heribertus Dedi
Tarung. Ik ben 27 jaar. Toen
ik 19 jaar was, exploreerde
er een gaslamp in mijn gezicht , hals, romp en armen.
Tot die tijd was ik een leuke
populaire jongen in het dorp.
Maar na het ongeluk voelde
ik me afgewezen en had ik
geen zelfvertrouwen meer. Ik
bleef veel thuis want ik
schaamde me, ik was veranderd in een gehandicapte’.
Ook waren de mensen bang
voor mij en mijn littekens. Ik
zag het niet meer zitten. Mijn

echte vrienden en familie
hadden gehoord dat een
operatie mogelijk was, want
mijn hals zat vastgekleefd aan
mijn romp. Maar we kregen
geen duidelijke informatie en
we wisten ook niet waarheen
te gaan. Drie jaar later werd
ons eindelijk duidelijk verteld
dat er twee keer per jaar een
team artsen uit Australië
operaties uitvoerde in Cancar Revalidatie Centrum, 3
uur bij ons vandaan. Ik ben
daarheen gegaan en voelde
me meteen thuis tussen allerlei andere mensen die op
soortgelijke wijze gehandicapt waren geraakt. Ik werd
drie keer geopereerd en ik
kan nu mijn hals en hoofd
gewoon weer bewegen. De
littekens zijn nog goed zichtbaar, maar ik kan weer mezelf zijn en toekomstplannen
maken. Ik kende Ibu Rosalien
al vanuit het Revalidatie Centrum, maar toen ik een keer
hoorde dat zij met een Stichting wilde beginnen met als
hoofddoel o.a. informatie
verschaffen over gehandicaptenzorg, preventie en ver-

wijsmogelijkheden voor operaties was ik erg blij. Ik dacht
terug aan de tijd in mijn dorp
toen ik geen informatie
kreeg en de mensen om mij
heen ook niet wisten hoe ze
met mij om moesten gaan. Ik
heb me aangesloten bij ‘Kita
Juga!’ omdat ik het heel belangrijk vind dat de juiste
informatie omtrent handicaps
ook bij de mensen in de dorpen aankomt. We hebben tot
nu toe training gehad over
handicaps, preventie, sociale
aspecten van gehandicapt
zijn, en ook theater training
om rollenspellen in de dorpen te gaan doen m.b.t. handicaps. Ik wil u heel erg bedanken voor uw steun. Met
uw hulp kunnen wij stapje
voor stapje vooruit en kunnen wij ervoor zorgen dan
we een soort ‘buddy’ zijn
voor andere mensen met een
handicap en hun gezinnen.
Zo kunnen we samen met
hen naar oplossingen zoeken.
Wij groeten en bidden,
Dedi

Actuele stand van zaken
1. Voor het project:
• Transportmiddelen
voor de veldwerkers
om de afgelegen dorpen
te kunnen bereiken en
waar nodig ondersteuning te bieden bij het
vervoer van zieken/
invaliden of mensen die
om een andere reden
medische zorg nodig
hebben;
• Financiële ondersteuning aan de mensen die
o.a. medische ingrepen
of vervoer van/naar een
kliniek niet kunnen betalen.

•

Specialisatieopleiding
(op Bali) op het gebied
van traumakennis voor
een veldwerker.

2. Voor werk in de massagesalon
• Opleiding van nieuwe
groep masseurs.

Nieuwe veldwerker:
Sinds augustus 2008 heeft
ook Agus zich aangesloten
bij de veldwerker van “Kita
Juga!”. Agus is gehandicapt
maar heeft wel middelbaar
onderwijs gevolgd en daarna
computercursussen.

