
(projectcoördinator). Agus, 
de administratief mede-
werker en boekhouder kan 
nu de KPPC-KJ computer 
gebruiken terwijl Sylvester 
en de veldwerkers afwis-
selend op de twee laptops 
hun werk doen. 
 
 
 
 

 

 
Rista en Eti leren technie-
ken voor Balinese Full Bo-

dy Massage. 
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Beste vrienden van Stich-
ting Kita Juga, 
 
Milan en ik zijn weer terug 
in Flores waar de projec-
ten nog steeds lekker lo-
pen en meer en meer zelf-
standiger worden. Bij te-
rugkomst waren de mas-
seurs druk bezig met het 
trainen van de tweede 
lichting studenten van de 
Speciale School voor Blin-
den en Doven uit Ruteng. 
In november hadden we 
Gertrudis en Servaas een 
maand lang bij ons in de 
kliniek. De senior mas-
seurs Sales, Martin, Lia en 
Elisa hadden hen getraind 
in Balinese Full Body Mas-
sage en Reflexology. Ser-
vaas had wat extra tijd 
nodig om de materie on-
der de knie te krijgen dus 
hij kwam na de kerst nog 
enkele weken terug. Half 
januari begonnen Rista en 
Eti (twee slechtziende 
meiden van de SLB) aan 
de cursus en ze zijn nu 
elke ochtend en middag 
de massage technieken 
aan het leren. 

 

De veldwerkers, Rachelle 
en de project coördinator 
van KPPC-KJ waren bij 
terugkomst druk bezig met 
het schrijven van een pro-
posal voor de komende 3 
jaar. We zijn van plan dit 

proposal bij Misereor (een 
kerkelijke organisatie in 
Aachen) in te dienen en 
hopen sponsoring voor de 
lopende kosten als lonen, 
huur kantoor, consumptie 
tijdens veldwerk in de dor-
pen en transportkosten 
(benzine voor de motoren) 
te krijgen. Voor de staff 
van KPPC-KJ is dit een 
goede oefening om zelf 
sponsorgeld te zoeken, 
een strategisch werkplan 
te schrijven en zelf de con-
tacten rond proposal indie-
ning en verantwoording te 
onderhouden. Indien we 
sponsorgeld kunnen krij-
gen voor de periode van 3 
jaar dan geeft dat ons wat 
ruimte om te kijken hoe we 
in de toekomst zelf inkom-
sten kunnen genereren 
om de lopende kosten van 
de activiteiten te vergoe-
den. 
 

KPPC-KJ heeft in decem-
ber een laptop gedoneerd 
gekregen van Louise, de 
zus van Rachelle, onze 
fysiotherapie vrijwilligster. 
Hier zijn we uiteraard zeer 
blij mee; nu kunnen de 
veldwerkers hun versla-
gen, foto’s enzovoort ver-
werken op hun eigen com-
puter. Ook leren ze vaar-
digheden als het gebruik 
van Word en Excel van 
Rachelle en Sylvester 
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Tot slot, dankzij Ralf Vaes-
sen van Tuincentrum Groen-
Rijk in Maasbree, heeft nu 
ook het massage centrum 
een eigen laptop. Dit was 
hard nodig omdat Ibu Leli en 
Vellyn elke keer moesten 
wachten met het invoeren 
van hun administratie, totdat 
ik klaar was met mijn werk 
op mijn eigen laptop. Nu 
kunnen ze dus hun dagelijks 
werk veel effectiever doen 
en zodra we ook Speedy 
Internet hebben aangeslo-
ten, kunnen zij ook zelf net-
werken met andere gehandi-
captenorganisaties in Indo-
nesie en contacten onder-
houden met sponsoren. Ralf 
en medewerkers van Tuin-
centrum GroenRijk, namens 
de medewerkers van het 
massage centrum nogmaals 
heel erg bedankt! 
 
 
 
 
 
 
 
Servaas en Getrudis worden 
getraind door Sales, Martin en 

Lia. 

 
 
 

Dankzij al deze donaties, 
en mede ook door uw 
persoonlijke donaties kun-
nen wij onze activiteiten 
hier in Labuanbajo voort-
zetten en zelfs uitbreiden. 
Nu internet steeds toe-
gankelijker wordt voor ons 
op Flores, hopen wij ie-
dereen beter op de hoog-
te te kunnen houden van 
onze activiteiten en voort-
gang. 
 
Groetjes Rosalien 
 
 
 
 
 
 

 
 
Vellyn werkt met de lap-
top van Tuincentrum 

GroenRijk 
 

Ook heeft KPPC-KJ in 
december het fantasti-
sche nieuws gekregen dat 
de aanvraag voor 3 moto-
ren voor het veldwerk 
goedgekeurd is door 
stichting MIVA in Neder-
land! Door deze gift wordt 
ons werk aanzienlijk mak-
kelijker en flexibeler ge-
maakt en wordt het moge-
lijk om efficiënter de dor-
pen te bereiken. Toen ik 
terugkwam in Labuanbajo 
hebben Kasim en ik sa-
men met de staff het con-
tract van MIVA onderte-
kend en weer terug naar 
Nederland gestuurd. Zo-
dra het bedrag van 3870 
euro is overgemaakt, 
gaan wij de motoren ko-
pen en feestelijk ‘inwijden’ 
met een 
“acara” (ceremonie) voor 
veiligheid, goed gebruik 
en positieve resultaten. 
Uiteraard maken wij hier 
dan een foto van. 
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Afgelopen vrijdagmiddag (22 ja-
nuari) hebben de D, E en F brug-
klassen het project Kita Juga afge-
sloten. Eind november kregen alle 
leerlingen van de eerdergenoemde 
brugklassen gedurende één les 
geschiedenis/levensbeschouwing 
informatie over dit project. In 2007 
is in Nederland Stichting Kita Juga 
opgericht. Deze stichting richt zich 
op de kwaliteiten, de kennis en het 
zelfvertrouwen van de mensen met 
een handicap in het district (West) 
Manggarai op het Indonesische 
eiland Flores.  Met de woorden ‘ 
Kita Juga’ willen mensen met een 
lichamelijke en/of geestelijke han-
dicap of beperking dat zij ook wil-
len leren, ook willen werken, ook 
willen bijdragen aan de maat-
schappij en dat zij ook een kans 
willen op liefde en geluk.  
Tot en met vrijdag 22 januari kon-

den leerlingen op diverse ma-
nieren geld inzamelen om 
deze stichting te ondersteu-
nen. Het geld zal gebruikt 
worden voor de realisatie van 
de bouw van een massage-/
opleidingscentrum in Flores 
(Indonesië). Zo heeft klas 1F1 
een appeltaart gebakken en 
verkocht, samen met warme 
chocomel, tijdens een mid-
dagpauze. De klassen 1E2 en 
1D4 hebben klusjes gedaan 
die uiteenliepen van auto’s 
wassen, stofzuigen tot het 
verwijderen van sneeuw op 
een trottoir. Klas 1E4 heeft 
lege flessen opgehaald en 
ingeleverd. Daarnaast heeft 
een aantal leerlingen van de-
ze klas armbandjes gemaakt 
en deze verkocht. Bij klas 1F1 
liepen de acties uiteen van 

flessen ophalen, koekjes 
bakken en in de aula verko-
pen, wafels bakken en in de 
buurt verkopen.Al met al heb-
ben diverse leerlingen en 
klassen zich ingezet voor 
het goede doel. Het totaal-
bedrag bedroeg uiteindelijk 
€581,78.  Dit hebben we 
vrijdagmiddag aangeboden 
aan de Stichting ‘Kita Juga’. 
Het eindbedrag wordt nog 
verdubbeld door de stich-
ting ‘Wilde 
Ganzen’ (Momenteel, 
woensdag 27 januari, is er 
al €679,76 opgehaald). 
Namens de stichting en de 
docenten van het team GS/
LB hartstikke bedankt aan 
alle leerlingen die zich heb-
ben ingezet voor ‘Kita 
Juga’.  

Actie leerlingen Valuascollege 

De 1procentclub is een 
soort goede doelen-
marktplaats waar projec-
ten kunnen worden aan-
geboden en waar spon-
soren zich kunnen aan-
melden als lid om 1% 
van tijd, geld, expertise 
te doneren.  99% leven 
en 1%geven. Kita Juga 
heeft voor de gehandi-
capte medewerkers van 
Kita Juga op Flores een 
auto als goed doel in de 
aanbieding.  
 
 
 
 
 
 
Ga naar 
www.1procentclub.nl  en 
lees hier meer over.  
 
 
 
 
 

Een van die projecten is 
de auto voor de masseurs 
van massagesalon Fran-
gipani en voor de veld-
werkers van KPPC-KJ, 
allen op een of andere 
manier gehandicapt.  
Vervoer voor gehandicap-
ten op Flores is erg moei-

lijk. Steun ons, doe mee!  
Onze grote sponsor is 
Borgmansconsult.  
Kijk op 
www.Borgmansconsult.nl  

 

Serviceclub Raam en 
Maas  organiseert jaar-
lijks een amateurkunst-
manifestatie, waarvan de 
opbrengst naar een 
goed doel gaat. Dit jaar 
hebben de leden geko-
zen voor onze stichting 
Kita Juga! Dat is gewel-
dig, want het massage-
trainingscentrum voor 
mensen met een beper-
king Yayasan Ayo Man-
diri is genoodzaakt een 
nieuw centrum te bou-
wen. De huur van het 
oude pand is opgezegd 
en het zou ook te klein 
zijn nu de seniormas-
seurs jonge mensen met 
een handicap uit de 
kampungs gaan trainen 
in de basistechnieken 
van het masseren. Dit 
kunnen ze dan later, 
terug in hun eigen kam-
pungs, gaan toepassen 
en zodoende in hun ei-
gen levensonderhoud 
voorzien. 
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KUNSTMANIFESTATIE TE BEERS        

Deze kunstmanifes-
tatie vindt plaats op 
28 maart van 
11.00 uur tot 16.00 
uur in ‘De 
Kloosterhof’ in 

Beers.  
 
Vorig jaar waren er 
heel veel deelne-
mende kunste-
naars en ca 1500 
bezoekers. Er 
heerste toen een 
gezellige sfeer en 
iedereen was en-
thousiast over het 
gepresenteerde 
werk. Laten we ho-
pen op een grote 
opkomst een gezel-
lige dag dit jaar, en 
dat er veel voor het 
goede doel bij el-
kaar gebracht mag 
worden. 

1 procentclub 



 

Three months have passed 
since I joined the Kita Juga 
family. I am an Australian 
physiotherapist, volunteer-
ing as part of an Australian 
under 30s program known 
as Australian Youth Am-
bassadors for Development 
(AYAD). Kita Juga invited 
me to help develop their 
base of physiotherapy skills 
including assessment, 
treatment techniques and 
planning, report writing and 
larger organisational assis-
tance such as community 
awareness and administra-
tion.  
 
Knowing that all members 
of Kita Juga wrote the 
goals for my assignment 
together has helped us to 
already be making good 
progress. So far we’ve 
done four visits to 8 
‘kampungs’ within two vil-
lages and met over 25 pa-
tients. I’ve also spent one 
week in the operating room 
of a hospital observing 
overseas doctors while my 
colleagues assisted in the 
ward. We’ve seen three 
patients at our office and 
done one home visit, to the 
gentleman of the house my 
kos is connected with. I’ve 
seen people with strokes 
(CVA), blindness, deaf-
ness, Cerebral Palsy, Polio, 
Scoliosis, Down Syndrome, 
Muscular Dystrophy, Ar-
throgryposis, old fractures, 
burns, and a plethora of 
cysts, and that’s not includ-
ing the 85 patients who 
were assessed at the hos-
pital! 
On our first visit to a new 
village we meet with the 
village head who assists us 
with the names of people 
we may wish to visit. We 

then visit each home and 
conduct an interview and 
assessment if needed. To 
our next new village we will 
be trialling a form I have 
created to try to make it 
easier to remember what 
the fieldworkers need to 
ask and also to record as 
we go, although these men 
have the most amazing 
memory about the patients 
they meet!  
 
The week after the visit we 
discuss as a group the pa-
tients we have met and 
start to plan what we can 
do for them when we visit 
again for a therapy session. 
We visit them a third time 
to see if they’ve improved 
and progress their home 
exercise program. During 
this visit, Kita Juga con-
ducts a theatre perform-
ance, where they act out 
short plays they have writ-
ten about overcoming 
negative attitudes to dis-
ability, visiting doctor sce-
narios and other health 
education topics. Between 
plays they run a discussion 
to follow up on the ideas 
they have raised. I have 
witnessed the work they 
put into this, and the pay-
off is amazing – over 150 
came to the last perform-
ance, discussion was great 
and I didn’t notice any 
missed lines!! 
 
I get to lead education for 
the fieldworkers both in the 
office and when in patients 
homes. We’ve had quite a 
few tutorials, of various 
quality depending on my 
bahasa Indonesia skills! I 
am happy to say though 
that in our last tutorial I was 
able to provide a typed 

handout in Indonesian and 
teach them the Indonesian 
word for clumsy! With pa-
tients it’s a mix of me ob-
serving what they know, 
suggesting trialling new 
things or demonstrating 
and explaining as I work. 
The fieldworkers are such 
quick learners and I am 
confident that by my last 
few months here I will be 
able to simply supervise as 
they care for patients. 
 
Flores is an amazingly 
beautiful place and the 
people are so welcoming 
and friendly. Having just 
returned from a brief visit to 
Aceh, Bali and Jakarta, I’m 
also realising how poor 
they really are, even com-
pared to the rest of Indone-
sia. Yet they are often joy-
ful and generous, and 
thanks to their farming life-
style, are always able to 
feed their family and ours. 
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