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LAATSTE NIEUWS VAN ROSALIEN
Beste vrienden van Stichting
Kita Juga
We zijn weer terug in het
warme Labuanbajo. Van half
oktober tot begin februari zijn
Milan en ik in Nederland geweest en is onze lieve dochter Erin geboren. Kasim is
ook enkele weken overgekomen en heeft ‘genoten’ van
de kou in Maasbree.
De medewerkers van de projecten waren blij ons weer te
zien en wilden van alles weten over hoe het in Nederland
was geweest. Ook vertelden
ze hoe zij zelfstandig gewerkt
hadden in de periode van
onze afwezigheid. Dit was
over het algemeen goed gegaan, hier en daar wat kleine
dingetjes die fout gingen
maar dat is normaal. Ze hebben echt laten zien dat ze in
3,5 jaar tijd al veel geleerd
hebben, veel zelfstandiger
zijn dan in het begin en de
verantwoordelijkheid willen
en kunnen dragen.

altijd volle dagen door kunnen
werken en ook de golfplaten
die vanuit Bali over zee moesten komen hebben lang op
zich moeten laten wachten
i.v.m. de ruwe zee rond Komodo National Park.
We denken dat nu het dak
erop zit alles wel in een
stroomversnelling komt en dat
voorkant
het vanaf nu wel opschiet. De
verf en de tegels zijn besteld
en komen ook vanuit Bali met
de boot. Uiteraard houden we
jullie op de hoogte van de verdere bouw en de inrichting!
Ondertussen werken wij goed
door in het huidige massage
centrum. We zijn momenteel
nog geen nieuwe studenten
aan het trainen (we wachten
hiermee tot het nieuwe centrum af is) maar senior masreflexology ruimte
seurs c.q. trainers Sales en Lia
hebben in februari wel de gelegenheid gehad om een cursus
Hot Stone Massage te volgen
in Bali bij Bali Bisa Spa School.
(www.balibisa.com)!

De bouw van het nieuwe
massage centrum verloopt
naar wens. Het dak is er vorige week opgekomen en de
muren zijn netjes gepleisterd.
Deze week worden de elektriciteitspunten aangelegd en
wordt de keuken afgebouwd.
Dit is een extra bijgebouw
van 3x3 meter. Door de hevige regenval in november,
december en januari is er
vertraging opgetreden. De
werkmannen hebben niet

nok van hout

het massageteam

het dak zit erop
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Sales oefent met de hot
stones

Terug in Labuanbajo laten zij
nu zien wat ze geleerd hebben
en trainen zij de andere masseurs in een traditioneel Spa
Footbath Ritual. De Hot Stone
massages worden vanaf 1 april
uitsluitend door Sales en Lia
gegeven. Zij zijn nu de specialisten! Namens Sales en Lia
heel veel dank aan alle Sawadee reizigers!

Sales oefent het footbath ritueel

Deze cursus en het 10 daagse
verblijf in Bali werd volledig gesponsord door Sawadee Reizen en haar klanten die aan ons
project gedoneerd hebben.
(zie www.sawadee.nl). Het was
schitterend om te zien hoe deze
cursus het zelfvertrouwen van
onze masseurs weer tot een
hoger level heeft gebracht. Ze
groeiden in professionaliteit
maar ook in verantwoordelijkheid en slaagden met goede
cijfers voor zowel de praktijk als
de theorie toets.

samen de rugmassage
oefenen

Lia legt de hot stones
klaar

het aanleren van nieuwe technieken

Sales en Lia bij de Spa
School in Sanur Bali

Lia oefent hot stone massage

geslaagd
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Kleine Erin

Het proposal voor de activiteiten en het veldwerk van
KPPC-KJ, wat ingediend
was bij Misereor in Aken, is
vanaf mei 2010 in aanvraag
geweest. Aangezien we in
januari 2011 nog geen duidelijk antwoord hadden of zij
ons project voor een jaar
zouden willen sponsoren,
hebben wij dit proposal teruggetrokken en vervolgens
bij Caritas Germany ingediend. Op 17 maart 2011
kregen wij het fantastische
bericht dat zij per 1 april ons
Strategisch Plan 2011 willen
gaan sponseren, wat betekent dat de jongens van het
veldwerk project nu echt
mee gaan draaien in de wereld van ontwikkelingswerk
en internationale donateurs.
Zij krijgen nu de kans om te
laten zien wat ze kunnen en
hoe professioneel ze in de
afgelopen 3,5 jaar zijn geworden. Ook zullen ze vast
en zeker moeilijkheden tegenkomen, maar deze laten
hen dan zien op welke gebieden ze nog veel bij moeten leren. Met heel veel

enthousiasme gaan we die
uitdaging aan!
Nu het proposal voor de
lopende kosten van activiteiten en lonen van de veldwerkers is goedgekeurd, kunnen
de donaties aan Stichting
Kita Juga in de toekomst
gebruikt gaan worden voor
andere doelen als cursussen
om hun kennis met betrekking tot revalidatie en gehandicaptenzorg te vergroten.
Tot slot, enkele aanvragen
voor een technical visit en
een short term placement
van VSO volunteers zijn in
gang gezet om onze teams
te versterken op financieel
management gebied. Eind
maart komt een Financial
Officer uit Uganda,
momenteel werkzaam in
Ende (Flores), een technisch
bezoek brengen om te kijken
op welk niveau KPPC-KJ en
Yayasan Ayo Mandiri zich
momenteel bevinden ten
aanzien van financieel management. Hulp bij de boekhouding dus.

Deze volunteer zal dan mede bepalen op welke
gebieden wij onze kennis
kunnen vergroten en zal
samen met ons een aanvraag indienen bij VSO voor
een andere volunteer die
dan eind 2011 enkele maanden ons team komt versterken.
En een warm welkom voor
Rachelle, de Australische
AYAD fysiotherapie vrijwilligster welke vorig jaar naast
de jongens van KPPC-KJ in
het veld en op kantoor heeft
gewerkt.
Rachelle is op 9 maart jl
weer in Labuanbajo gearriveerd en zal wederom
KPPC-KJ gaan ondersteunen op verschillende gebieden, dit keer voor maar liefst
18 maanden!
Een warme groet,
Rosalien

Bedankje voor de auto

Hele staf met bordjes
Terima Kasih:
BEDANKT
De jongen in het zwarte
t- shirt, rechts, is Ansel, de
nieuwe chauffeur van
Yayasan Ayo Mandiri.

Ook zijn we ontzettend blij
dat we met behulp van uw
donaties, de fondsenwerving via de 1% club, en een
ruime bijdrage van het Anton Jurgens Fonds en ook
van Charity Donation Jabil
de auto voor het massage
centrum hebben kunnen
kopen! De auto wordt vanaf
nu ingezet voor hotelbezoeken, het veilig ophalen

en thuisbrengen van de
medewerkers met een visuele en/of auditieve beperking
en kan incidenteel ook voor
het veldwerk project gebruikt
worden indien nodig. Iedereen is dolenthousiast en wij
willen via deze nieuwsbrief
nogmaals grote dank uitspreken voor ieder die dit
mede mogelijk heeft gemaakt!
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Stichting Kita Juga zeer actief voor de partnerorganisatie Yayasan Ayo
Mandiri op Flores, Indonesië.

De muur moet bijna onder
het dak van de benedenburen komen

Noodzaak van de stutmuur en
de egalisering

In de Foundation, Yayasan
Ayo Mandiri, worden mensen met een beperking opgeleid tot volwaardig masseur. In 3 jaar tijd zijn ze zo
enthousiast en actief geweest dat nu 6 seniormasseurs met 2 jaar ervaring,
Martin met managementtraining en Lia en Sales die de
cursus Hot-Stone Massage
hebben gevolgd, nu zelf
training kunnen geven in de
basistechnieken van het
masseren aan jonge mensen
met een beperking uit de
kampong. Deze gaan dan
terug naar hun kampong om
daar zelf hun eigen inkomen
te verdienen en ‘gezien’ worden als volwaardig meedraaiend lid van de maatschappij. Het verhoogt hun
gevoel van eigenwaarde,
zowel bij de studenten als
ook
bij
de
opleiders/
therapeuten zelf. Hiervoor is
ruimte nodig. De huidige
massagesalon voldoet niet
aan de ruimte die nodig is.
Daarvoor was nieuwbouw
nodig op een gunstigere
locatie, met ruimte voor professionele massages aan
klanten, maar ook voor training en onderdak voor de
studenten.
Dit is in een jaar tijd al voor
een groot deel verwezenlijkt.
Mede door de hulp van Wilde Ganzen en NCDO. Het
wordt een prachtig gebouw
op een schitterende locatie!!! . Maar toen ik er in februari was, waren we niet
alleen enthousiast, we zagen

dat er gebouwd was op een
helling van 45’. Tijdens het
regenseizoen kan er in
korte tijd zoveel regen vallen dat er een kans is op
landverschuiving, waardoor
het gevaar bestaat dat de
aarde de keuken van de
benedenburen
inschuift.
Dus er moet een grote stutmuur gebouwd worden en
het land moet gedeeltelijk
geëgaliseerd worden. Ook
is er nog een generator
nodig. Er is zo vaak last
van stroomstoring! En het
is er dagelijks al rond 6 uur
donker!
Verder is er een pomp nodig om water naar de bovenste verdieping te pompen, en een parkeerplaatsje voor 2 auto’s. Om deze
noodzakelijke aanvullingen
ter beveiliging van de mensen en de bouw te verwezenlijken is geld nodig.
Daarvoor zet Stichting Kita
Juga Nederland zich in met
hart en ziel. Er is weer een
verzoek aan Wilde Ganzen
gericht om ons te helpen in
het vergaren van de financiële middelen. Aan beide
kanten van de wereld wordt
heel hard gewerkt om iedereen de kans te geven
het beste uit zichzelf te
halen.
Nelly Rutten

Activiteiten die onze
volle aandacht hebben.
Op 27 maart vindt er een
amateurkunstmanifestatie
plaats in Beers. Deze wordt
georganiseerd door Serviceclub Raam en Maas. Het
wordt een gezellige drukke
dag waarin veel mensen hun
creatieve kwaliteiten kunnen
tentoonstellen en te koop
aanbieden. Er is jaarlijks een
goed doel dat kan meeprofiteren van de opbrengst. Dit
jaar is dat net als vorig jaar
onze eigen Stichting Kita
Juga! Geweldig! Het is de
moeite waard eens te gaan
kijken in De Kloosterhof te
Beers.
Op 17 april is er weer een
Pasar Indonesia in het Mafcentrum te Maasbree. Het
programma volgt nog.
Op 5 mei vindt er in Roermond een mondiale markt
plaats. Ook hier is Stichting
Kita Juga vertegenwoordigd
met een stand.
Op 15 juli zal Stichting Kita
Juga ook weer bij de Vierdaagse
vertegenwoordigd
zijn.

