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Beste vrienden van Kita Juga,
De tijd vliegt voorbij. We
schieten nu lekker op
met de bouw van het
nieuwe massage centrum. Op dit moment
worden de deuren erin
gehangen, de wc's erin
gezet en wordt het
warm water in de douches aangesloten. Ook
zijn we bezig met electriciteit en telefoon.
Daarna kunnen we
gaan verven en dan ziet
het er al een stuk meer
'af' uit. We hopen half
juli alles klaar te hebben
en dan twee weken te
gebruiken om de ruimtes te decoreren en te
verhuizen. En dan op 1
augustus: de Grande
Opening! We zijn allemaal reuze enthousiast
en kunnen niet wachten
om in ons nieuwe centrum met nieuwe faciliteiten te beginnen!

Met hulp van Sawadee
Travel en hun reizigers hebben Kasim en
ik toen we in mei in Bali
waren, ook een aantal
mooie massagebanken
kunnen kopen voor het
nieuwe
centrum.
Evenals andere faciliteiten die onze service
naar gasten vergroten
en waar we in de afgelopen 4 jaar nog geen
geld voor hadden; o.a.
twee facial lampen, een
stoom apparaat voor
gezichtsreiniging, een
hot stone heater. De
twee masseurs die
dankzij Sawadee Travel in februari een Hotstone Massage Cursus
hebben kunnen volgen
in Bali zijn zeer bedreven en hebben al een
paar keer per week
klanten die speciaal
voor een hotstone massage behandeling ko-

deling komen! Helaas
kan ik nog geen foto's
maken van de nieuwe
aankopen omdat die
nog verpakt in de opslagruimte staan. We
willen ze pas in gebruik
nemen als we naar het
nieuwe centrum verhuizen. Ook komen er regelmatig klanten van
Sawadee Travel voor
een 90 minuten durende Balinese Full Body
Massage tijdens hun
trip op Flores. We zijn
blij dat we straks
in augustus ook aan
hen de nieuwe faciliteiten kunnen laten zien!
Nogmaals
heel
erg bedankt voor jullie
hulp. Ook de auto is
volop in gebruik. Het
aantal hotels in Labuanbajo neemt toe en de
masseurs kunnen nu
veilig van het massagecentrum naar de hotels
vervoerd worden. We
zijn niet meer afhankelijk van brommertjes
bestuurd door onveilig
rijdende jonge jongens,
staan niet meer te
wachten in de regen,
komen op tijd aan bij
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Vervolg
het hotel, stralen meer professionaliteit uit naar het hotel management, kortom, het is een succes!
Nogmaals heel veel dank aan alle
donateurs die dit mogelijk hebben
gemaakt. In mei hebben we in
Bali nog een aantal reparaties
uitgevoerd aan deze auto zodat
hij optimaal functioneert.
Het veldwerk project KPPCKJ heeft in mei bezoek gehad van Caritas Germany.
Caritas Germany sponsort
ons project voor de komende
12 maanden en wilde kennismaken met de staff van
KPPC-KJ en de dorpen bezoeken waar we in werken.
Het tweedaagse bezoek bestond uit een bezoek aan
ons kantoor in Labuanbajo
en een dag mee naar het
dorp Munting. Ibu Franny
(program manager Caritas)
en Mbak Ade (Finance Officer) waren zeer enthousiast
over de werkzaamheden van
KPPC-KJ en hebben ook
nuttige input gegeven voor
de toekomst.
Er volgen gauw meer foto's
op de website van Kita Juga.

Groetjes Rosalien
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Hotstone massageopleiding
Twee masseurs, Lia
(doof) en Sales (blind)
van het Yayasan Ayo
Mandiri Training Centrum hebben in Bali
bij de Spa-Bisaschool
de opleiding in de hotstone massage gevolgd. Het feit dat deze mensen met een
beperking die opleiding volgden, trok de
aandacht van de Balinese pers. Rosalien
werd geïnterviewd om
hierover uitleg te ge-

ven en meer te vertellen
over het doel van de
Yayasan waar mensen
met een beperking als
volledig geschoold masseur hun werk kunnen
doen en zelfs training in
massagetechnieken geven aan andere jongelui
met een beperking.

Vierdaagse Nijmegen

Pasar groot succes
De tweede editie van
de ‘Pasar Indonesia’,
die zondag 17 april
plaatsvond in het Mafcentrum in Maasbree,
was zeer druk bezocht:
ongeveer 700 mensen
waren van de partij tijdens de ‘Indonesische
Markt’, die werd georganiseerd door de
Maasbreese stichtingen Kita Juga en Semangat. Kita Juga en
Semangat organiseerden dit evenement om
aandacht te vragen
voor hun activiteiten,
die met name gericht
zijn op het verbeteren
van de leefomstandigheden in Indonesië. In
dit kader werd de zaal
van het Mafcentrum
geheel ingericht in Aziatische sfeer.

Voor mensen met een
handicap – door mensen met een handicap. Dat dit unieke
concept werkt, laten
ook Lia en Sales zien.
Zij slaagden overigens
met een zeer goede
waardering. Dank ook
aan de inzet van de
docenten. Lees het
krantenartikel op de
website.

En ook de optredens van onder meer de Indonesische zangeres Endang en de Molukse gelegenheidsformatie Maluku Boys- en demonstraties mochten zich in verheugen in een warme
belangstelling.
De organisatie is in ieder
geval uit de kosten gekomen en heeft een mooi
bedrag opgehaald voor
de projecten in Indonesië. Kita Juga en Semangat zijn daarnaast echter
ook zeer blij met de vele
positieve reacties op hun
werkzaamheden. Het
doel van de ‘Pasar
Indonesia’ - meer aandacht voor beide stichtingen en voor ontwikkelingswerk anno 2011- is
in ieder geval zeer zeker
bereikt!

Op de laatste dag
van de Vierdaagse
van Nijmegen, op 22
juli krijgt Stichting
Kita Juga de gelegenheid om op een
van de rustplaatsen
in Beers, bij het huis
van Henriëtte een
stand te hebben.
Wandelaars kunnen
er uitrusten, de wc
bezoeken en genieten van een heerlijk
kopje koffie of thee.
Ook is het mogelijk
om een kop rijkgevulde, zelfgemaakte
soep te kopen. Ondertussen krijgen de
bezoekers van de
stand en van het
toilet informatie over
het werk van
Rosalien op het eiland Flores.

Tweeling met waterhoofd
Op de terugreis van Maumere naar Labuanbajo ontmoette Rosalien een vriend van
Kasim met een tweeling van
5 maanden. Ze hadden helaas allebei een waterhoofd.
Rosalien heeft zich het lot
van die kinderen en hun ouders erg aangetrokken en
startte samen met nog een
paar vrienden een actie via
Stichting Kita Juga, facebook
en andere social media. Het
resultaat was overweldigend.

Vanuit de hele wereld werd financieel gesteund. Het medeleven en de belangstelling waren groot. De kinderen konden
met hun ouders naar Bali, waar
ze onderzocht en geopereerd
werden. Uit de MRI scan bleek
dat ze de zeldzame aandoening HYDRANENCEPHALY
hebben, waarbij beide hersenhemisferen afwezig zijn. Ze
blijken ook ernstige gehoorbeperkingen te hebben. .Na 6 weken was het zo ver dat ze terug
naar Flores mochten. Het gaat
momenteel redelijk goed.

De hoofden zijn duidelijk kleiner, maar er is nog een lange
weg te gaan. Er worden nu
regelmatig updates naar donateurs en geïnteresseerden
gestuurd om ieder op de
hoogte te houden.

Verdere afwerking van de nieuwbouw

Mondiale markt

Om de nieuwbouw operationeel en goed toegankelijk te
maken en bovendien te beveiligen tegen landverschuivingen is financiële bijdrage gevraagd bij Wilde Ganzen. Er is
behoefte aan een generator
en generatorhuis, dit omdat er
zeer vaak stroomuitval (bijna
dagelijks) is. Ook een sterke
waterpomp is nodig om het
water naar de bovenste verdieping te pompen. Omdat het
gebouw op een berghelling is
gebouwd is de aanleg van
een vlakke parkeerplaats
noodzakelijk om de ingang
van het centrum veilig te bereiken. Tijdens het regenseizoen gebeurt het regelmatig
dat er zoveel regen in korte
tijd valt dat er een grote kans
bestaat op een kleine landverschuiving die dan bij de benedenburen terecht komt. Voor
de veiligheid is het bouwen
stutmuren aan 3 zijden en het
terrasvormig egaliseren van

Tijdens het bevrijdingsfestival
op donderdag 5 mei organiseerde COS Limburg een
Mondiale Markt in Roermond.
Op het Millenniumdoelenplein
trof je naast activiteiten over
de Millenniumdoelen, diverse
workshops en een zeer gevarieerd wereldmuziek programma aan. Onze stichting was
vertegenwoordigd met een
stand. De stand werd goed
bezocht en vooral de kaart
van Indonesië trok veel bekijks. Men was lovend over de
doelen en het resultaat van
de activiteiten van Stichting
Kita Juga.

van het terrein noodzakelijk.
We zijn erg blij dat Wilde Ganzen de verwezenlijking van bovenstaande mede mogelijk
maakt. Donaties mogelijk op:
Wilde Ganzen Rekeningnummer 40.000 o.v.v. projectnummer 2011.174. Elke euro
wordt door medewerking van
Wilde Ganzen 1,55 euro !

