
De afgelopen maanden 
hebben in het teken ge-
staan van het afwerken 
van het nieuwe massa-
gecentrum, de rapporta-
ge naar Wilde Ganzen 
en NCDO en het inwer-
ken van de medewer-
kers op de nieuwe loca-
tie.  
 
Ook hebben we veel 
bezoek gehad van 
sponsoren, o.a. Sawa-
dee en haar klanten, die 
meteen hebben kunnen 
genieten van een heer-
lijke massage in het 
nieuwe gebouw. Onze 
masseurs zijn zeer trots 
en langzaam begint ie-
dereen (oude klanten 
en nieuwe klanten) de 
weg naar ons Massage 
Trainingscentrum te vin-
den.  
 
We zijn begonnen met 
het actief werven van 
nieuwe studenten en 
willen in januari-maart 
beginnen met het trai-
nen in massagetechnie-
ken van nieuwe jonge-
ren met een handicap.  
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 Emi geeft facial behan-

deling. 

Het team van masseurs 
 

Martin en Baldus geven 
reflexology aan klanten 
 

.Hot Stone massage door 
Sales, een van onze mas-
seurs 
 

Martin en Sales, twee 
senior masseurs, gaan 
de komende maanden 
een computercursus 
volgen. Deze zal gege-
ven worden door Ansel, 
een blinde jongen die 
in Bandung aan de uni-
versiteit Social Welfare 
heeft gestudeerd. An-
sel is de broer van Mar-
tin, onze assistent ma-
nager. We hebben een 
(spraak)programma op 
de laptop geïnstalleerd 
waarmee blinden een 
computer kunnen leren 
gebruiken. Op deze 
manier kunnen Martin 
(slechtziend) en Sales 
(blind) in de toekomst 
een significante rol 
gaan spelen in het ma-
nagement van het mas-
sage centrum en een 
aantal administratieve 



taken van mij gaan overnemen. 
Ook in het kader van netwerken 
met lokale overheid en andere 
Disabled Peoples Organisations 
in Indonesië is het goed als dit 
straks door hen zelf uitgevoerd 
wordt. Het computerprogramma 
en de kosten voor het lesgeven 
hopen we op korte termijn van 

donaties te kunnen bekostigen. 
 
Ansel heeft via zijn opleiding ook 
ervaring met Community Based 
Rehabilitation (CBR). Het komt 
niet vaak voor dat iemand met 
een handicap een vervolgstudie 
heeft gedaan, dus wij zijn zeer 
geïnteresseerd om met hem sa-
men te werken en het team van 
KPPC te versterken.  
Hierover zijn we nog met hem in 
gesprek. Naast het bevorderen 
van samenwerking en het verho-
gen van het bewustzijn  met be-
trekking tot het CBR concept bij 
de lokale overheid in Labuanbajo, 
zou hij ook onderzoek in de dor-
pen kunnen doen, naar wat nodig 
is en welke adviezen gegeven 
kunnen worden.  
 
Begin november hebben we bij 
het veldwerk project bezoek ge-
had van Franny (Progam mana-
ger) en Ade (Finance) van Cari-
tas Germany. We zijn nu halver-
wege het eerste jaar van hun 
sponsoring en we hebben 3 da-
gen kunnen praten over het werk 
van KPPC-KJ  (veldwerkers)in de 
twee dorpen Waebangka en 
Munting.  
 
Naast het presenteren van deze 
activiteiten, een Monitor & Evalu-
ation bezoek aan Waebangka en 
overleg met betrekking tot rappor-

tage en financiële admini-
stratie hebben we het ook 
over een vervolg programma 
gehad. Caritas Germany 
heeft toegezegd dat we in 
februari 2012 een nieuw pro-
posal voor 2 jaar in mogen 
dienen (!) en besloten is om 
het CBR concept verder door 
te voeren in de twee dorpen 
waar we al werken en lang-
zaam een nieuw dorp erbij te 
nemen.  
 
Op deze manier kunnen we 
de samenwerking met de 
bevolking en lokale overheid 
verdiepen en kan het pro-
gramma sterker worden en 
zich op meer aspecten van 
CBR richten (o.a. preventie 
van handicaps, samenwer-
king met gezondheidsdien-
sten in de dorpen, economi-
sche ondersteuning voor ge-
zinnen waar een kind of vol-
wassene gehandicapt is). 
 
 
 

Project Manager van Caritas 
Germany met KPPC-KJ in het 
dorp Waebangka bij Monitor & 
Evaluation overleg van de acti-
viteiten van KPPC-KJ. 
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Voor het kantoor van KPPC-KJ 
 

Vergadering met KPPC-KJ op 
kantoor, terugblikken en be-
spreken van samenwerking in 
de toekomst. 
 

Op 8 november kreeg het 
veldwerkproject bezoek van 
Bruder Fenan van het 
hoofdkantoor van het Lillia-
ne Fonds in Malang (Java) 
en werd besproken hoe 
KPPC-KJ kan samenwer-
ken met het Lilliane Fonds 
voor de mensen met een 
handicap in West Mangga-
rai.  
 
We hopen op een schriftelij-
ke bevestiging en op het 
opstellen van een contract, 
waardoor KPPC-KJ officieel 
mediator wordt voor LLF in 
West Manggarai.  
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Vervolg 

Tot slot zijn we met 
beide projecten bezig 
een eigen website te 
maken in het Engels 
en Indonesisch waar-
door we ons nog beter 
kunnen profileren voor 
klanten, Engelstalige 
sponsors en Indonesi-
sche organisaties.  
 
Ook zullen we binnen-
kort meer informatie 
op onze website ver-
melden met betrek-
king tot ervaringen 
van patiënten zelf, die 
door KPPC-KJ gehol-
pen zijn in de dorpen. 
    
 

Genoeg te doen dus!  
En mede dankzij uw do-
naties kunnen wij ervoor 
zorgen dat we elk jaar 
sterker en zelfstandiger 
worden als Indonesische 
organisaties.  
 
Zonder u en onze en-
thousiaste medewerkers 
(in Nederland en in  
Labuanbajo) zouden de 
projecten niet zo snel 
gegroeid zijn tot profes-
sionele organisaties die 
direct en indirect het 
stigma ten aanzien van 
mensen met een handi-
cap positief beïnvloeden. 
   
Groetjes Rosalien 
 

 

Wij zoeken op korte termijn 

Wij zoeken op korte 
termijn  sponsorgeld 
voor: 

• computercursus 
voor Sales en Mar-
tin 

• nieuwe werkkleding 
met logo voor mas-
seurs en veldwerkers 
(zwarte, massage-
broeken en nieuwe 
werk t-shirts voor de 
veldwerkers) 

. 

Wij wensen 

Ansel geeft de eerste 
computerles aan Sales 
en Martin 

Foto van de opening 

Wij wensen u 

allen een 

Zalig Kerstfeest 

en een 

gezond en  

gelukkig 2012 

Dankwoord 

Wij danken ieder die 

dit jaar Stichting Kita 

Juga en al haar me-

dewerkers een warm 

hart heeft toegedra-

gen en we hopen dan 

ook dat u ons  finan-

cieel blijft ondersteu-

nen. 



Vooruitblik 
Kita Juga Nederland blijft zich 
ook dit jaar weer voor 100% 
inzetten om sponsoring te krij-
gen die nodig is om de werk-
zaamheden van Rosalien en 
haar teams mogelijk te maken. 
 

 Aandachtspunten: 
 
• Staffleden gaan o.a. com-

putercursussen volgen. 
 
• Bekostiging van de oplei-

ding en inwoning van nieu-

we masseurs/masseuses 

met een beperking. 

• Nieuwe werkkleding met 

logo voor de masseurs en 

voor de veldwerkers. 

 

Terugblik en vooruitblik 

Terugblik Kita Juga Neder-

land  
In maart 2011 is bij Wilde 
Ganzen een vervolgproposal 
voor het bouwen van een 
stutmuur, de aanschaf van 
een generator en een water-
installatie behorend bij de 
nieuwbouw van het Massage 
Trainingscentrum ingediend. 
Door onze acties kunstma-
nifestatie in Beers; Pasar 
Indonesia; Mondiale markt 
in Roermond; de Vierdaag-
se te Nijmegen en de vele 
donaties en giften die wij 
hebben ontvangen was het 
gevraagde totaalbedrag 
17.504,36 euro, inclusief de 
Wilde Ganzenpremie (55%) 
al begin oktober gereali-
seerd.  

• Onderhoud van de auto 

van het massagecentrum. 

• Onderhoud van de gebou-

wen van KPPC-KJ en het 

Massage Trainingscen-

trum. 

• Kosten voor de Engelstali-

ge website (die is bijna 

klaar) en voor de website 

in het Indonesisch. Zowel 

voor KPPC-KJ als ook 

voor Yayasan Ayo       

Mandiri. 

• Onvoorziene kosten. 

 

De tweeling Syahira en Syakira 1 jaar! 

Een korte update:  
 
Syahira en Syakira zijn nu in 
redelijk stabiele conditie, maar 
Syakira is nog steeds zwaar 
ondervoed en heeft de maand 
oktober een aantal weken in 
het ziekenhuis van Ende gele-
gen ivm ondergewicht en 
ademhalings- en slikproble-
men (dik slijm in keel).  
 
De ouders waren tevreden 
over de hulp in het ziekenhuis 
en zullen vanaf nu regelmatig 
op controle moeten.  
 
.   
 
  

 Kinderen met hydranencephaly 
hebben regelmatige check ups 
nodig, met een team van specia-
listen, maar zo'n specialistisch 
team is er hier niet.   
 
De check ups worden gedaan 
door een kinderarts en een voe-
dingsdeskundige van het zie-
kenhuis.  
 

Ros en Bryan werken hard om 
hun kinderen alle hulp te bieden 
die nodig is om een zo comforta-
bel (en pijnvrij) mogelijk leven te 
leiden, en velen van u hebben 
daarbij heel erg geholpen.  
 
  
 
 

Zij zijn alle donateurs zeer 
dankbaar.  
 
Wij blijven donateurs en gein-
teresseerden regelmatig up-
dates sturen om zo uitgebreid 
op de hoogte te blijven over 
de gezondheid en het welzijn 
van de tweeling' 

 
 


