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LAATSTE NIEUWS VAN ROSALIEN
Beste vrienden van Stichting Kita Juga,
Met vreugde kunnen we
mededelen dat Gerechtelijke Instanties in Jakarta
een stempel hebben gezet
onder onze aanvraag om
met het Massage Centrum
een officiële Indonesische
Foundation te worden. De
notaris in Ruteng had dit in
Augustus vorig jaar al
goedgekeurd, aktes waren
al gemaakt, bankrekening
en belasting nummer geopend, maar officiële erkenning moest nog komen
van Jakarta. Dit proces
heeft dus bijna een jaar
geduurd. Vanaf 10 juni zijn
we dus een erkende Foundation die zich, naast het
geven van massages aan
de lokale bevolking en
toeristen, ook richt op het
trainen van jongeren met
een handicap tot professioneel masseur. Eindelijk
kunnen we nu onze nieuwe naam gaan gebruiken:

AYO MANDIRI
FOUNDATION MASSAGE
TRAINING
CENTRE

Vanaf nu kunnen we dus
ons nieuwe logo gebruiken, nieuwe massage Tshirts en nette kleding in
Manggarai style voor hotelbezoeken bestellen,
nieuwe naamkaartjes laten
printen, een nieuw naambord bestellen, etc. Kortom: laten zien dat we nu
ook trainingscentrum zijn!
En nog meer goed nieuws:
Stichting Kita Juga Nederland heeft dankzij uw donaties een fantastisch
startbedrag voor de bouw
van het nieuwe massage
centrum ingezameld! We
wachten nu op groen licht
van Stichting Wilde Ganzen om de bouw te kunnen beginnen. Waarschijnlijk zal dit nu zeer binnenkort (begin juli) van start
kunnen gaan. Onze werknemers zijn zeer blij en
zullen op alle fronten meehelpen om het bouwproces soepel te laten verlopen. Kasim en ik zullen
met name bezig zijn met
het coördineren van de
bouw en de administratie
en de staff in het Massage
Centrum zal ons op alle
mogelijke manieren ondersteunen door een aantal
dagelijkse taken van ons
over te nemen.

Het huidige massagecentrum

Bouwgrond voor het nieuwe centrum

Vlnr Masseurs: Martin,
Emi, Baldus, Elisa, Sales
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Vervolg laatste nieuws Rosalien
Verder zijn we nu een
nieuwe masseuse aan het
trainen. Haar naam is
Emi, zij is slechthorend en
zij heeft ook op de SLB
doven en blinden school
in Ruteng gezeten. Zij zal
het team vanaf juli gaan
versterken. Martin en Elisa hebben haar de afgelopen 3 weken getraind in
Balinese Full Body Massage. Emi had twee jaar
geleden in Surabaya al
een diploma behaald in
gezichtsbehandeling
(facial) dus ook hiermee
is zij direct inzetbaar.
Het veldwerkers project
KPPC-KJ heeft zich de
afgelopen maanden geconcentreerd op een aantal veldbezoeken in kampung Pong Majok, fysiotherapie lessen van Rachelle, het optimaal maken van het proposal dat
we in mei naar Misereor
Emi, onze nieuwe mas(Katholieke Organisatie
seuse
voor steun aan ontwikkelingslanden in Aachen)
hebben gestuurd en het
inrijden van de motoren
die we via MIVA gedoneerd hebben gekregen.
Rachelle werkt nog tot 3
juli bij KPPC-KJ en daarna gaat ze terug naar
Australië. Er is een kans
dat ze in het najaar haar
contract gaat vernieuwen
voor een nieuwe placement bij ons in Labuanbajo, waarbij ze zich gaat
richten op meer procesmatige taken als samen-

werken met het revalidatie
centrum in Cancar en het
coördineren van patiëntverwijzingen tussen veldwerkers en medische instanties.
Rachelle en KPPC-KJ zijn
hierover nog in gesprek
maar natuurlijk hopen wij dat
ze terugkomt want het afgelopen jaar heeft ze KPPC-KJ
heel erg geholpen met haar
kennis en ervaring!

Rofinus op de motor

Rachelle, thank you for all
your help!
KPPC-KJ has become a
stronger team, the fieldworkers have significantly increased their physiotherapy
knowledge, they are working
more structured than before

motoren MIVA tijdens veldwerk.
Van dorp tot dorp

De heren op weg

Dedi op de motor

John op de motor
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Gouden huwelijk
Veiling Vierlingsbeek

Trevianum
Op vrijdag 9 april hebben ruim 1.400
leerlingen van scholengroep Trevianum uit Sittard deel genomen aan de
Goede Doelen Dag. De leerlingen
hadden die dag vier activiteiten: een
culturele markt, culturele activiteiten,
een film (flight over the Himalaya)en
een masterclass over millenniumdoelen. Er waren die dag 30 stands
die de leerlingen konden bezoeken.
De Kita Juga stand werd goed bezocht. Wij lieten de kinderen zelf ervaren hoe het is om gehandicapt te
zijn. De kinderen kregen een blinddoek voor en één leerling mocht
plaats nemen op een stoel. De leerling met een blinddoek mocht proberen de andere leerling op haar/zijn
schouders te masseren. Ook werd er
veel gevraagd over onze stichting.
Zowel de docenten als de leerlingen
waren zeer geïnteresseerd. Het was
een boeiende dag. Na afloop mochten de leerlingen een verslag maken
over een van de bezochte stands.

Op 29 mei vierden de heer en mevrouw De Vreese-Anten hun 50-jarig
huwelijk.
Als cadeautip werd Stichting Kita
Juga voorgedragen. Tijdens het feest
heeft Nelly Rutten de aanwezige
gasten een toelichting gegeven over
de stichting. Wij zijn de familie zeer
dankbaar voor hun goede idee.

.

Donatie
Op verzoek van de heer Van Zwam
uit Maasbree stonden er tijdens zijn
begrafenis collectebussen achter in
de kerk voor donatie aan stichting
Kita Juga. Namens de mensen met
een handicap
in Flores zijn we de familie zeer erkentelijk voor deze donatie.

Onze stichting werd benaderd door
het bestuur van de Vrouwenorganisatie te Vierlingsbeek om de doelen van
Kita Juga te promoten op de veiling
op 30maart 2010, waarvan de opbrengst naar de bouw van het Massage Trainings Centrum zal gaan. De
dames hadden allen een voorwerp,
iets leuks, iets nuttigs, schitterende
zelfgemaakte voorwerpen of schilderijen enzovoort aangeboden voor deze veiling. Er is een video getoond
vóór de veilingactiviteit. In de pauze
en na afloop is een actieve discussie
op gang gekomen over de kracht van
jonge mensen m/v met een handicap
of beperking. Hoe zij vanuit een bijna
onmogelijke situatie door miskenning,
gestimuleerd zijn om hun gevoel van
eigenwaarde te ontwikkelen en te laten zien hoe zij betrokken zijn bij de
ontwikkeling van andere jongeren met
een handicap/beperking. De veilingmeester speelde hier op grandioze
wijze op in. De opbrengst van deze
avond was 230 euro.

Kunstmanifestatie te Beers
In de Kloosterhof te
Beers werd op zondag
28 maart voor de zesde
keer een amateurkunstmanifestatie gehouden ,
georganiseerd door de
serviceclub Raam en
Maas, waarvan de opbrengst dit jaar naar onze stichting Kita Juga
ging.
Ongeveer 60 kunstenaars waren op die dag
aanwezig om aan de
bezoekers hun schilderijen, tekeningen, beelden, sieraden, keramiek
en textiel te tonen. Om
elf uur werd de opening
verricht door wethouder
Peeters , waarna de
voorzitter van de stichting Kita Juga, Nelly Rutten, uitlegde waarvoor
de opbrengst van deze
dag bestemd zou worden:

een nieuw massagecentrum.
Zij nodigde de bezoekers uit om een bezoek
te brengen aan de stand
van de stichting, waar
meer informatie over
Kita Juga te verkrijgen
was, video’s en foto’s
bekeken konden worden
en folders aanwezig waren om mee te nemen.
Serviceclub Raam en
Maas had zelf ook een
doorlopende filmvoorstelling gemaakt van
beeldmateriaal van Kita
Juga, waardoor het zeer
duidelijk was naar welkgoed doel de opbrengst
van de manifestatie zou
gaan. Meer dan duizend
mensen, groot en klein,
hebben deze manifestatie bezocht en veel van
hen hebben ook een
bezoek aan onze stand

De hele dag was er een
gezellige sfeer, genoten
we van live-muziek en
werd er goed voor de innerlijke mens gezorgd.
Aan het einde van de manifestatie werd de publieksprijs, een prijs die
door dagblad de Gelderlander beschikbaar was
gesteld, uitgereikt aan
tekenaar Hein Aldenhoven. Een heel geslaagde, goed georganiseerde dag, die voor de
stichting Kita Juga ruim
€ 5000 heeft opgebracht.
Geweldig!
Onze dank aan serviceclub
Raam en Maas

Mokum Twiske loop
De Mokum Twiske-loop werd
gehouden op 9 mei en telde
376 deelnemers. AC Waterland
draagt per atleet één euro inschrijfgeld af aan de Nederlandse Stichting Kita Juga. Zij zullen de 376 Mokum Twiskeeuro's gaan gebruiken voor een
nieuwe huisvesting.
Foto's en de volledige uitslag
van de Mokum Twiske-loop
2010 staan op
www.acwaterland.nl
Met dank aan de heer Paul
Spiertz mede-organisator van
deze Mokum-Twiske loop.
Paul Spiertz heeft Kita Juga als
donatiedoel voorgedragen.
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Wandelvierdaagse te
Nijmegen (Beers)
Voorlichting op een
school
Voorlichting aan cursisten
Vrijdag 17 september: spinningmarathon
1% club. Via de 1%
club willen we geld
bijeen halen voor de
aanschaf van een
auto voor vervoer van
gehandicapten. We
hebben inmiddels
1.500 euro bij elkaar.

DE BOUWWERKZAAMHEDEN ZIJN GESTART
Inzameling Wilde Ganzen
voor onze nieuwbouw. U
kunt ook rechtstreeks
doneren bij Wilde Ganzen
op rekeningnummer
40.000 tnv Wilde Ganzen
onder vermelding van
2009.587

Indonesië reis van Nelly april mei 2010
Bijna viel het geplande bezoek aan Flores in het water
door de Ijslandse aswolk.
Uiteindelijk werd reis en verblijf een week opgeschoven.
Na een zeer luxe vlucht
kwam ik terecht op Bali waar
de hemel opengeritst was en
de regen met bakken naar
beneden viel. Ook een leuke
ervaring.
De volgende ochtend ontvangst door Rosalien en Milan in Labuanbajo. ‘Even’
wennen aan de hitte en aan
het feit dat er regelmatig
geen stroom is. Dat wil zeggen dat de waterpomp het
dan niet doet, met als gevolg
druppeltjes uit de kraan. Ook
de airco en ventilator doen
niks… dus zweetdruppels
over je hele lijf. En je kunt op
die momenten geen elektrische apparatuur gebruiken.
Het is wel even afzien als je
vanuit het geoutilleerde Nederland komt. Maar heerlijk
om dochter en kleinzoon te
zien. Kasim was nog een
paar dagen op trip met een
gast.

waar Rosalien de eerste 2
jaren op Flores heeft gewerkt.

Maar er is nog heel veel te
doen om juist de mensen
met een handicap te ondersteunen in hun groei naar
Overal kon ik wat zaadjes
zelfvertrouwen en het begeven, die geschonken
wustzijn van hun mogelijkhewaren. Men was er heel blij den, waardoor hun motto
mee. We werden uitbundig Door gehandicapten - voor
begroet en het was ook fijn gehandicapten verwezenom ook voor mij oude belijkt kan worden.
kenden terug te zien. Overal waar we kwamen werd
Milan door tantezusters geroepen, geknuffeld en volgestopt met chocola. Hij
mocht zelfs op de motorambulance zitten.
Het jaarlijkse picknick uitje
met de hele staff van
KPPC_KJ en het massagecentrum naar een eiland
was erg gezellig. Heerlijk
Even pauze en Milan laten
zwemmen en snorkelen,
spelen met fijne motoriekmamet of zonder autoband als teriaal
hulpmiddel, tot een dreigende onweersbui ‘water’ in
het eten gooide. We moesten immers nog een uur
met de boot terug.

Natuurlijk mocht ik een bezoek aan Zr Virgula op Binongko niet vergeten. Zij
heeft Rosalien bijna 7 jaar
geleden op Flores met open
armen en een flinke schouderklop op Flores verwelkomd. Nu mag ze als 80
jarige terug naar Nederland
Verder een 2daagse trip
naar Ruteng voor een werk- om in Steyl van haar welbezoek aan de zusters van
verdiende rust te genieten.
de SLB (internaat voor blin- De Florinese bevolking is
de en dove kinderen) en een
zo vriendelijk. Ik voel me er
bezoek aan Cancar bij de
ook altijd erg welkom.
zusters van het ziekenhuis
en het revalidatiecentrum,

Al gauw was de rooster gemaakt: * meeting met KPPCKJ staff; * bezoek aan het
massagecentrum waar ook
werkbesprekingen plaatsvonden maar waar ik ook
een paar maal van een heerlijke massage kon genieten.

Nelly op bezoek op kantoor

