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Laatste nieuws van Rosalien
Hoi allemaal,
Er is weer veel gebeurd de afgelopen tijd. De maanden juni,
juli en augustus stonden in het
teken van de komst van nieuwe
werknemers als Sylvester en
Rachelle en rapportage naar de
hoofd donateur (NCDO) van de
opstartfase van de projecten.
We evalueerden doelen, hoogtepunten, knelpunten, benodigdheden (financieel en qua capaciteitsopbouw), samenwerking
onderling en met de bezochte
dorpen, werkwijzen, etc. Kortom: even pas op de plaats om
te kijken waar we na 2 jaar hard
werken stonden en hoe we verder wilden. Zoals vermeld in de
vorige nieuwsbrief zijn we vanaf
mei 2009 bezig geweest om van
de projecten officiële organisaties te maken, dit enerzijds om
meer erkenning van de lokale
overheid te krijgen, anderzijds
om de mensen met een handicap die met ons samenwerken

meer ‘ownership’ te geven
over hun werkzaamheden.
Het veldwerkers project heet
nu officieel: Kelompok Peduli Penyandang Cacat – Kita
Juga en is een lokale Non
Governmental Organisation
(NGO) geworden. Het staat
volledig op naam van de vier
veldwerkers die 2 jaar geleden samen met mij begonnen
zijn om een CBR (Community
Based Rehabilitation) Project
op te zetten. De Notaris Akte
is in juni opgesteld en we zijn
nu bezig om een profiel te
schrijven van onze organisatie en werkzaamheden, zodat
we onszelf kunnen voorstellen aan lokale overheidsinstanties en andere NGO’s in
de omgeving. Hier hebben
we even mee gewacht omdat
we meer data en foto/
filmmateriaal nodig hadden
van onze bezoeken aan de
dorpen tussen augustus en

oktober. Met het massagecentrum Frangipani, wat Kasim en ik hebben opgezet in
2007, zijn we nog in proces
om
een
Yayasan
(Foundation) te worden. We
zijn al enkele malen bij de
notaris geweest, maar het is
een lang proces wat via de
notaris in Ruteng naar de
Hogere Instanties in Jakarta
gestuurd moet worden. Daar
ligt het dan weken op een
bureau, enfin, geduld is een
schone zaak in Indonesie.
Het Massage Centrum is
trainingscentrum geworden
voor andere mensen met een
handicap, en samen met onze senior masseurs heb ik
me de afgelopen tijd gericht
om trainingsmodules op te
stellen voor Balinese Full
Body Massage & Akupresuur
en Reflexology.
Lees verder op bladzijde 4

SPONSORACTIVITEITEN VALUASCOLLEGE
In week 47 hebben wij voorlichting
gegeven over Stichting Kita Juga
en de projecten die hierdoor worden ondersteund op het eiland Flores. Over de grote noodzaak van
het realiseren van de bouw van een
nieuw massage/opleidingscentrum
voor mensen met een handicap/
beperking. De huidige seniormasseurs (doof, blind/slechtziend) met
2 jaar praktijkervaring, hadden aangegeven klaar te zijn om nieuwe
mensen uit de kampongs de basistechnieken van masseren en van
gezondheidszorg bij te brengen.
Deze kunnen dan na de opleidings-

periode terug naar hun
dorp om daar het geleerde in praktijk te brengen.
Zo kunnen zij in hun eigen levensonderhoud
voorzien en hebben het
gevoel mee te tellen in de
maatschappij. Op school
wordt dit project gecoördineerd door de heer Bart
Haenen die de docenten
wereldbeschouwing enthousiast had gekregen
hieraan mee te werken.
De leerlingen van de
brugklassen hebben zeer

aandachtig geluisterd en er
ontstonden al gauw ideeën
om sponsorgeld bij elkaar te
krijgen. Een vraag van een
leerling raakte mij echt:
“Mevrouw, bent u ook trots op
uw dochter?” Ja natuurlijk,
apetrots. En jij ook op jouw
moeder? Ook dit antwoord
was ja. De komende weken
zijn de leerlingen druk in de
weer zoveel mogelijk te verzamelen. In januari zullen we
weten wat het resultaat is van
hun inspanningen. Vol verwachting klopt ons hart….

Pagina 2
Mijn naam is Leli Rina, 40 jaar,
en mijn achtergrond is
Toerisme Academie (toerisme
bedrijf/tour and travel). Sinds
febr. 2007 ben ik werkzaam bij
Massage Centrum Frangipani
welke zich concentreert op
‘empowerment’ van mensen
met een handicap, gerund
door Rosalien en Kasim.
Mijn educatie achtergrond is
misschien niet relevant voor
deze werkplek, maar gelukkig
helpt mijn 6 jaar werkervaring
bij een Conservatie organisatie
in Sumatra, speciaal m.b.t.
management, kennis van
organisatie, coördinatie en
administratie.
Een week nadat Rosalien mij
uitgelegd had wat Massage
Centrum Frangipani allemaal
doet, hoe ze werken, wat er al
allemaal gedaan is in de vorige
twee jaren, wat ze nodig
hebben en wat mijn taken
zouden zijn, heb ik besloten
om me voor hen in te zetten.

LELI RINA
Ondanks dat het nog wel eens
voorkomt dat ik iets niet begrijp
of dat de staff mij niet begrijpt
Samenwerken met mensen met een handicap of
beperking heeft ook zijn
moeilijke kanten, speciaal met betrekking tot
communicatie, coördinatie, de wijze van probleemoplossing, maar
ook een plaats vinden
binnen de groep en ‘een
van hen’ worden.
Nu geniet ik ervan om
samen met hen te werken, in de functie
van coördinator (dagmanager).

Ik heb bij het Massage Centrum
al veel geleerd (gebarentaal,
meer inzicht in persoonlijkheid,
werk en gevoelens van staff, het
begrijpen en motiveren van
mensen met een handicap)en
door het delen van ervaringen
met Rosalien en haar familie en
in de samenwerking met gasten
die het Centrum bezoeken.
Ik voel me geroepen om de
medemens te helpen, hoe klein
ook en waar we ook zijn.
Leli

Even voorstellen………
Lenie Verlinden-Cox

Lenie Verlinden

Lenie Verlinden is mijn naam. Ik ben in Maasbree
geboren en na mijn trouwen heb ik ruim 35 jaar in
Gouda gewoond. Daar ben ik enkele jaren werkzaam geweest in het basisonderwijs en ruim 25
jaar in het volwassenonderwijs, o.a. als docent
inburgering. In augustus 2007 zijn we neergestreken in Maasbree, genietend van pre-fpu en vut. Al
vrij snel ben ik op zoek gegaan naar een zinvolle
invulling van mijn vrije tijd en heb me aangemeld
als vrijwilligster bij de Dagvoorziening de Fabriek in
Maasbree. Als docent inburgering had ik dagelijks
te maken met vrouwen en mannen, vaak vluchtelingen, uit zeer veel verschillende culturen. Die tijd
heb ik ervaren als een zeer waardevolle periode in
mijn leven. De stap naar Vluchtelingenwerk Helden
was dan ook niet zo groot. Als vrijwilligster bij deze
organisatie ondersteun ik vluchtelingen vanaf het
moment dat zij een woning toegewezen krijgen in
Maasbree, of in een van de omliggende dorpen
(Peel en Maas). Meubels voor hun huis kopen,toeslagen aanvragen, mee naar de dokter
gaan, kinderen aanmelden op school, brieven uitleggen, bellen met instanties Zeer gevarieerd en
boeiend werk. Sinds een paar maanden ben ik
actief binnen de stichting KITA JUGA. Nellie, die ik
nog kende van mijn kweekschooltijd, heeft me enthousiast weten te maken voor het werk van haar
dochter Rosalien op Flores. Een particulier initiatief
waar ik me heel graag voor in wil zetten. “WIJ
OOK” , door mensen met een handicap, voor mensen met een handicap, krijgt steeds meer inhoud
voor mij.

SYLVESTER DENI HARSIDI
Mijn naam is Sylvester Deni Harsidi. Ik ben afgestudeerd aan
de Universiteit, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Afdeling:
Legal Studies in 2005. Hierna heb ik heb gewerkt als facilitator m.b.t. advocacy zaken voor de lokale overheid via een
lokale NGO (Ayo Indonesia, 2006-2008). Vanaf juli 2009, zet
ik me full time in voor KPPC-KJ.
Dit werk is erg interessant omdat het me nieuwe kennis geeft.
Iets nieuws is altijd spannend en maakt me nieuwsgierig.
Wat ik bijzonder vindt is om te leren en ervaren hoe mensen
met een handicap zich voelen en wat hun verwachtingen zijn
in onze samenwerking met hen. Ik wil samen met hen kunnen
lachen, binnen vriendschap en familieverband, want zij zijn
‘een van ons’ (Wij ook - Kita juga).

JAARVERSLAG 2008 EN 2009
Uit ons jaarverslag kunt u
opmaken dat Stichting Kita
Juga goede resultaten
boekt voor mensen met
een handicap/beperking in
Flores. Dit doen wij met
de bijdragen van al onze
sponsors, donoren en
partners en samen met de
de medewerkers en vrijwilligers en partners in
Flores.

2008

2009

t/m aug
OPBRENGSTEN
Stortingen
Giften particulieren
NCDO
Giften
Totaal

1.479,93
2.371,37

1.001,00
3.717,50

250,00

5.974,00

4.101,30

10.692,50

6,17

Rente
Startkapitaal
Contant
Saldo bank

531,04

582,97

2.440,97

4.569,42

UITGAVEN
Project Indo
Kosten
Contant naar Indo

531,04
235,85
5.452,55

81.,73
686,66
100,35
8.277,52

6.219,44

9.146,26

Totaal
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Martin, een van de masseurs
die dankzij Stichting Kita Juga
een cursus ‘Management Career Advancement en Trainer
of Trainers’ heeft kunnen volgen in Bali, neemt de coördinatie van deze trainingen op zich.
Het Massage Trainingscentrum
zal ook een andere naam krijgen: Yayasan Ayo Mandiri
(wat zoiets betekent als ‘Kom
op! Zelfstandig! Waarmee we
andere mensen met een handicap oproepen en motiveren om
ook zelfstandig te worden en
een skill te leren). Omdat we in
augustus even een soort tussenperiode ingingen (einde
periode aanvullende fondsen
van NCDO en start nieuwe
aanvragen) besloten we om
een kleinschalig strategisch
plan (augustus 2009-december
2009) te schrijven voor zowel
het massage centrum als het
veldwerkproject. Dit om ons tijd
te gunnen om de notariszaken
af te werken, een nieuw administratiesysteem te introduceren en het aanleren van medewerkers hiervan, en om te bekijken wat nodig hebben in de
nabije toekomst om onze doelen te bereiken. In de tussentijd
was Stichting Kita Juga in Nederland ook druk bezig met de
afronding van het financieel
rapport naar donateurs, en
werd onderling overleg gepleegd over de toekomst van

de projecten. De komst van
Sylvester (project coördinator
K P P C - K J ) e n R ac h e lle
(Australische volunteer, fysiotherapeute) heeft het KPPC-KJ
team versterkt en graag geef ik
hen de gelegenheid om zichzelf en hun werkzaamheden
aan U voor te stellen in deze
nieuwsbrief. Ook masseur Martin heeft samen met mij een
stukje geschreven over zijn
cursus in Bali. Ik wil hierbij ook
het team van Bali Bisa Spa
School in Sanur bedanken voor
hun aanpassingen aan het
lesmateriaal en tijdschema,
zodat het mogelijk werd voor
Martin om deze cursus te volgen. Martin is slechtziend en
heeft tijdens de cursus in Bali
een vertaler naast zich gehad
die tevens aantekeningen
maakte. Samen namen zij dan
vaak de stof door voor de testdagen. Ook werd de cursustijd
verlengd tot 1 maand en werd
er een schema op maat gemaakt, aangepast aan Martin’s
capaciteiten. Ik kan nu, na
twee jaar, zeggen: we hebben
de juiste mensen op de juiste
plaats. Nu kunnen we ons verdiepen in capaciteitsopbouw op
trainings-, management- en
administratiegebied. Voor mij
persoonlijk is het een zeer fijn
gevoel dat Ibu Leli de dagelijkse zaken in het massage centrum nu coördineert. Haar be-

trokkenheid, inzet, overzicht en
coördinatie vermogen zijn van
grote waarde. Het voelt alsof ik
een westerse collega heb, en
dat maakt overleg en samen
beslissingen nemen erg fijn.
Ook Vellyn (frontdesk en administratie medewerker) heeft
haar plaats gevonden en leert
veel (Engels, klantenservice,
marketing, administratie) in het
Massagecentrum. Beiden zijn
sinds februari 2009 werkzaam
in het Massagecentrum. Het is
fijn om het zelfvertrouwen te
zien groeien, van de masseurs
en van de veldwerkers. Ik zie
het nu weer met Agus, een
jongen uit Kasim’s dorp die we
nu aan het trainen zijn tot masseur. Hij is blind, 32 jaar en hij
wilde iets leren, nuttig en productief zijn. Niet meer thuis
zitten en elke dag de varkens
van de familie voeren. Zijn ouders steunen hem en zijn blij
dat hij de kans krijgt om in Labuanbajo een beroep te leren
en zijn eigen inkomen te gaan
verdienen. Zijn houding is nu
nog onzeker, schuifelend, voorzichtig, onwennig met nieuwe
massagetechnieken en een
nieuwe omgeving…maar ook
hij zal over enkele weken opbloeien in houding, zelfstandigheid en sociaal leven. Tot zover even,Groetjes vanuit een
warm en regenachtig Labuanbajo,
Rosalien

Vooruitblik 2009 - 2010 en 1 procentclub
•
•

•

Realisatie bouw van
massage/
opleidingscentrum
Aankoop van auto/ vervoermiddel voor activiteiten massage centrum en veldwerk/
theater.
Aanvraag bij MIVA gedaan voor 3 motoren
voor veldwerk KPPCKJ. Deze aanvraag is
goedgekeurd.

1 procentclub
Als iedereen 1% van zijn
inkomen, tijd of kennis inzet,
kunnen we armoede structureel oplossen. De 1%CLUB
is een marktplaats voor
kleinschalige ontwikkelingsprojecten. Bij de 1%CLUB
beslis je zelf aan welk project je 1% van jouw geld, tijd
of kennis wilt bijdragen. Lekker direct, betrokken en
transparant. Ga naar

Ga

www.1procentclub.nl en
steun ons doel: auto voor
massage
Opleidingscentrum Frangipani.
24 dagen actie:
Op woensdag 16 december
zet online Nederland zich 24
dagen in voor ontwikkelingssamenwerking. De 1%CLUB
organiseert dan de eerste
landelijke 24 DAGEN ACTIE.

