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Pasar Indonesia meer dan geslaagd!
Een groot succes!
Dat was de Pasar Indonesië
die wij samen met Stichting
Semangat georganiseerd
hadden op 26 april in het
Mafcentrum in Maasbree.
Mensen uit de hele regio
kwamen kijken naar de verschillende stands vol met
spullen uit Indonesië, Indonesische hapjes, dans- en
muziekvoorstellingen en een
tombola met geweldige prijzen die gesponsord waren
door bedrijven uit Maasbree
en omgeving. Beide stichtingen kregen volop kans om
hun werkzaamheden uit te
leggen, en het enthousiasme
onder het publiek was groot.
Voor mij persoonlijk was het
een fijne kans om beeldma-

een fijne kans om beeldmateriaal van onze werkzaamheden te kunnen
laten zien, en daarbij ook
uitleg te geven. Zo gaat
het bij de mensen toch
meer ‘leven’. Kasim en ik
zijn in Labuanbajo druk
bezig met steunen van
mensen met een handicap, maar nu, met het
beeldmateriaal van de
Pasar Indonesia kunnen
wij ook onze werknemers
(de masseurs en de veldwerkers) laten zien dat er
in Nederland hard gewerkt wordt om onze gezamenlijke doelen te bereiken. Ze staan er niet
alleen voor. Met uw steun
kunnen wij heel wat mogelijkheden creëren.

Lopende activiteiten/plannen
Lopende activiteiten 2009:
Voorlichting/informatie geven
aan:
• Basisschool Kessel
• Valuascollege Venlo
• Zij-actief Maasbree en
Baarlo
Sponsorloop:
• Vierdaagse Nijmegen
Opbrengst voor Kita Juga
van Kunstmnifestatie
Maken van een nieuw proposal
voor het aanvragen van subsidie voor 2010.

Warme groeten, Rosalien
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Kasim, Milan en ik zijn
weer terug naar het
mooie Indonesië. We
houden u vandaar uit
op de hoogte van de
ontwikkelingen.
Wij willen u bedanken
voor uw steun en
interesse in ons werk,
ook
nam ens
de
werknemers die dankzij
de stichting Kita Juga
aan het werk kunnen en
zelfstandig kunnen zijn.
Groetjes Rosalien

Pagina 3

Terugblik 2008
Er is in 2008 hard gewerkt
om activiteiten meer vorm
te geven en mensen te
trainen. Zo zijn we nu al in
totaal met 12 mensen die
werken bij het Massagecentrum en op het Informatie Kantoor Gehandicaptenzorg.
De 4 veldwerkers zijn nu
goed getraind om in de
dorpen mensen met een
handicap te bezoeken,
hen adviezen en eventueel basisoefeningen te
geven, maar ook om theatervoorstellingen te organiseren. Dit proces heeft
zeker anderhalf jaar geduurd. We hebben vele
vergaderingen gehad
over hoe we het beste de
dorpen in kunnen gaan,
via welke instanties (kerk
of gemeente), hoe we het
beste theatervoorstellingen kunnen organiseren
en voor welk publiek, hoe
we data van mensen met
een handicap het meest
efficiënt kunnen verzamelen, etc. Maar ook onderling is er hard gewerkt
aan teambuilding. Wie

neemt welke verantwoordelijkheid, wie gaat zich
verder specialiseren tot
boekhoudkundige, wie
houdt de administratie bij
gedurende het veldwerk,
hoe moeten we omgaan
met inkomsten en uitgaven, bonnetjes en kwitanties, en zo nog meer. Deze veldwerkers hebben
het afgelopen jaar moeten leren wat het betekent om in een organisatie te werken. Voor mij,
als coördinator, betekende dit dat ik mij vooral
gericht heb op groepsvorming, samenwerking,
probleemoplossing, administratie, en stimuleren tot
eigen initiatieven en zelfstandig werken. Hierdoor
is de focus om hen nog
meer te trainen qua basis
fysiotherapeutische handelingen wat op een laag
pitje komen staan. Maar
gezamenlijk hebben we
hier ook weer een oplossing voor gevonden: we
hebben een aanvraag
gestuurd naar Aus Aid
voor een Australian
Youth Ambassador for

Development om ons
12 maanden te komen
ondersteunen. Deze
aanvraag is goedgekeurd en vanaf juli komt
Rachelle (28 jaar/
fysiotherapeute) ons
team versterken. Zij zal
dan met de veldwerkers
de dorpen in gaan, fysiotherapie geven, maar
ook de jongens laten
zien hoe ze het zelf
moeten doen en hen
daarbij superviseren.
Wij zijn hier uiteraard
erg blij mee en denken
dat we veel van Rachelle kunnen leren.
Daarnaast staan we op
het punt om met de
gr oep
veldwerk ers
(Dedi, John, Rofinus en
Agus) een Associatie te
worden. Tot nu toe zijn
we een support groep
geweest voor mensen
met een handicap,
maar we willen een iets
officiëlere opzet met
een notariële akte, ook
om meer erkenning te
krijgen van de lokale
overheid. Dit zou de

de eerste Associatie zijn
in Manggarai Provincie
DOOR mensen met een
handicap VOOR mensen
met een handicap. En
daar zijn we hartstikke
trots op!
Ze noemen zich dan
Kelompok Peduli Penyandang Cacat – Kita Juga (wat betekent Ondersteuningsgroep voor mensen met een handicap –
Wij Ook). Afgekort: KPPCKJ.
We kunnen dan nu ook
een eigen naambord voor
de deur zetten zodat mensen ons beter weten te
vinden als ze advies nodig
hebben over handicaps of
als ze hun kind willen laten
onderzoeken.
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De 5 masseurs hebben
het afgelopen anderhalf
jaar erg hard gewerkt om
naamsbekendheid te krijgen, de lokale bevolking te
laten zien dat ze heel goed
kunnen masseren, en ook
om hun kwaliteiten te ontwikkelen om andere mensen met een handicap te
trainen. Zo hebben wij in
2008 twee try outs gedaan
om iemand te trainen in
Balinese Full Body Massage in combinatie met Acupressuur technieken, en
Reflexology behandelingen. Want masseren is
een ding, maar iemand
technieken aanleren is
weer iets anders en vergt
andere methodes en veel
overleg en samenwerken.
Vooral ook omdat de
‘nieuwe’ masseur ook iemand met een handicap is.
Dus onze dove en blinde
masseurs (Martin, Sales,
Lia, Elisa en Yulia) trainen
andere mensen met een
handicap. Een van de

nieuwe masseurs in Baldus, een jongen met hooren zichtproblemen en hij
blijft ook in Labuanbajo
werken om ons team aan
te sterken. Na de zomer
worden we met het massagecentrum een Foundation (Stichting), en onze
focus zal gaan liggen op
het trainen van mensen
met een handicap die dan
na de training in hun eigen
dorp of stad gaan werken
en zo hun brood kunnen
verdienen. Zelfstandigheid is ons motto. Onze
masseurs zijn er klaar voor
om nieuwe mensen te trainen en ook hen de kans te
bieden om zelfstandig hun
inkomen te verdienen. Als
we genoeg sponsorgeld
binnen halen kunnen we
de nieuwe masseurs zelfs
een soort micro krediet
verlenen zodat ze een
startkapitaal hebben. We
hebben ons tot doel gesteld om 6 mensen per
jaar te trainen. Een van de

masseurs zal mentor worden en ook de familieleden
en omgeving betrekken bij
de ‘omscholing’ van de
persoon met een handicap. Want ook in het dorp
zal men moeten wennen
aan de verworven kwaliteit
en kennis van de persoon
met een handicap, die tot
die tijd misschien altijd een
‘afhankelijk’ persoon was
of misschien geen plaats
in de maatschappij had.

Massagecursus aan blinden en doven

Vooruitblik 2009 - 2010
Verder willen we een
masseur ook de kans geven om een praktische
cursus ‘Management’ te
volgen in Bali, en mee te
kijken bij de professionele
Spa
en
Massage
Centra’s. Training on the
job dus. Deze jongen zal
dan in de toekomst assistent manager kunnen
worden met meer verantwoordelijkheden.

aangenomen voor Basisadministratie, PR en contacten met hotels (Vellin)
en Coördinatie Massage
Centrum/Kost en Inwoning (mevrouw Leli). Deze
mensen zijn mijn rechterhand en nemen zaken
waar wanneer ik er niet
ben. Ik ben ze enorm
dankbaar voor hun inzet
en samenwerking met
onze mensen.

Om het Massage Centrum meer kracht te geven hebben we in december 2008 twee mensen

Met beide organisaties,
KPPC-KJ en het Massage
Centrum Frangipani gaan
we dit jaar ook meer con-

tacten leggen met de lokale overheid en hen ook
om steun en erkenning
vragen. Het voorwerk is
gedaan, de Regent van
Manggarai Barat kent ons
al, we zijn enkele maanden geleden op audiëntie
geweest en hebben ons
werk uitgelegd.
U hoort het, heel wat
plannen en initiatieven.
Maar daarvoor is ook financiële steun nodig. Met
elke bijdrage, groot of
klein, zijn we erg blij.

