Juli 2013

Nieuwsbrief Stichting

‘Kita Juga!’
Stichting “Kita Juga!”
Wilhelminalaan 7
5993 AB Maasbree
E-mail: kitajuga@live.nl
www.kitajuga.com
Rekeningnummer:
13.08.21.799

In deze nieuwsbrief

Beste vrienden

1

Vervolg
Beste vrienden

2

Vervolg
Beste vrienden

3

Oproep

3

Even voorstellen
Foto’s

4

4

Beste vrienden van Kita Juga
We zijn alweer een maand
terug uit Indonesië. Het
teruggaan naar onze
leefomgeving van de afgelopen 10 jaar was natuurlijk geweldig, maar ook
soms moeilijk en verwarrend. Toen we op Flores
aankwamen was iedereen
dolenthousiast. Het voelde als thuiskomen. Alles
was zo bekend, vooral
omdat we alles vanaf de
start samen hebben opgezet. Het massagecentrum
zag er goed verzorgd uit
en de service naar klanten
toe verliep goed. Uiteraard waren er in onze
afwezigheid wel enkele
dingen kapot gegaan
waarvan de medewerkers
niet wisten hoe ze dit
moesten maken of wie ze
hiervoor in moesten schakelen. Kasim en ik hebben
samen de gebreken bekeken en enkele beslissingen
omtrent renovatie genomen. Hierover zo meteen
meer.
Ook heb ik enkele keren
KPPC-KJ bezocht, het veldwerk project.

Bezoek Rosalien aan kantoor
veldwerkers. Moeder met kind
met ontwikkelingsachterstand
op bezoek.

Zij werken, zonder al te
veel input van mij vanuit
Nederland, aan hun volgende jaar met Caritas
Germany. Het project
groeit en men gaat zich de
komende jaren terugtrekken uit de eerste dorpen
om zo te kunnen starten
in een volgend dorp. Caritas Germany begeleidt dit
traject erg goed. Op onze
website zullen we binnenkort ook data gaan vermelden, hoeveel mensen
er geholpen zijn door de
interventies van de medewerkers van KPPC-KJ en
wat het follow up plan is.
In het afgelopen jaar zijn
er meerdere medewerkers getrouwd of hebben
een kindje gekregen. Dit is

natuurlijk fantastisch, des
te meer omdat zij enkele
jaren geleden geen enkele
toekomst voor zichzelf
zagen. Een baan, een gezin, een huis. Het zijn toch
allemaal
fundamentele
dingen waar men ook in
Flores veel waarde aan
hecht.
Een van de hoogtepunten
was ook de overhandiging
van de twee nieuwe laptops die gedoneerd waren
door Werkgroep Een Aarde.
Nogmaals veel dank aan
deze fantastische werkgroep (www.eenaarde.nl)

Donatie laptops van Werkgroep
Een Aarde
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Vervolg beste vrienden
Ook hebben we een
fantastische donatie gekregen van Dhr Kakebeeke: 4 complete gebruikte
computers
(maar nog in goede
staat!). We zijn momenteel aan het uitzoeken
hoe we deze goedkoop
en veilig naar Indonesië
kunnen versturen.
Het afgelopen jaar, en
tijdens ons bezoek in
april hebben we een
aantal dingen gezien die
voor renovatie of vernieuwing in aanmerking
komen. U kunt op onze
website zien om welke
zaken het precies gaat.
Graag willen we dit ook
even onder de aandacht
brengen in de nieuwsbrief. We proberen om
maandelijks genoeg inkomsten (ter plekke) te
vergaren om de projecten te draaien. Helaas
lukt dit niet altijd. Stichting Kita Juga schiet dan
vaak te hulp. Graag
zouden we deze hulp
iets structureler willen
maken zodat we een
klein beetje kunnen budgetteren in de maanden
dat alles minder loopt.
Dit zijn veelal de maanden in het regenseizoen
(wintermaanden in Nederland). Om in te
schatten hoeveel spon-

sorgeld we in die
maanden kunnen gebruiken zijn we erg
gebaat bij maandelijkse donaties (eventueel via een machtiging).

teitsmassages leveren
en professionaliteit uitstralen. Soms hebben
we wel boekingen van
een groep van 13 personen! Dit is natuurlijk
geweldig.

Tot slot: op 19 juli a.s.
zal Stichting Kita Juga
wederom aanwezig zijn
bij de Wandelvierdaagse in Beers. De
wandelaars
kunnen
tijdens hun rustpauze
Door warmte, zon en zee
genieten van een heerbladdert verf snel af.
lijke kop soep en koffie.
In de tussentijd krijgen
wij de gelegenheid om
over het werk van onze
stichting te vertellen en
fotomateriaal te laten
zien. Henriette, Dorrie
en Gerard, bedankt
voor de gelegenheid
om ons werk te kunnen
Elke twee jaar opnieuw een
promoten, en natuurlijk
verfbeurt nodig.
hopen we wederom op
Ook willen we graag een goede opbrengst
via deze weg nog- net zoals in voorgaanmaals Sawadee Tra- de jaren!
vel en Sundatrails
bedanken voor de vele groepsboekingen!
Deze reisorganisaties
zijn een van onze
hoofdsponsors
geweest in 2010-2011
en dankzij de aankopen die we hebben Rofinus onderzoekt een pamet halfzijdige verlamgedaan
van
dit tient
ming. John notuleert de besponsorgeld kunnen vindingen.
we nu goede kwali-

Vervolg beste vrienden
Wij, de medewerkers en vrijwilligers van
Stichting Kita Juga, gaan weer volop
aan de slag met nieuwe ideeën en mogelijkheden om de werkzaamheden van
de projecten NOG zelfstandiger te maken.

Mocht u een goed idee hebben
voor fondsenwerving of organiseert u binnenkort een activiteit
waarvan u de opbrengst aan Kita
Juga wilt doneren, neem dan even
contact op via kitajuga@live.nl.
We kunnen u dan voorlichtingsmaHopelijk kunnen we hierbij op uw steun teriaal toesturen of u anderzijds
van dienst zijn.
rekenen.
Groetjes Rosalien

Oproep
Twee van onze veldwerkers, Dedi
en John, hebben onlangs een cursus in Java gevolgd met betrekking
tot rolstoel modificaties voor patiënten.
Zij hebben hiervoor ook een onderzoek in onze regio moeten doen en
hebben veel patiënten ontmoet die
een rolstoel nodig hebben.
De rolstoelen worden gesponsord
door UCP (United Cerebral Palsy –
Wheelchairs for Humanity (http://
www.ucpwfh.org/) maar de transportkosten van Java via Bali naar
Flores worden helaas niet gesponsord.
Voor enkele rolstoelen is al een
sponsor gevonden, maar voor 5
rolstoelen hebben we nog een bijdrage nodig.
Dedi en John zijn met dit veldonderzoek in totaal 2 weken bezig.

Vorige week zijn ze naar enkele dorpen gegaan om mensen met een handicap te bezoeken, met familie te
spreken en metingen te doen zodat de
aangevraagde rolstoel past.
Na de levering gaan ze met de rolstoelen terug naar de dorpen en geven ze ook training in rolstoelgebruik
aan de patient en familieleden. Ook
deze kosten van survey en training
(reisgeld en eetgeld) willen we graag
sponsoren.
Het gaat om een totaalbedrag van
350 euro.
Helpt u mee om dit bedrag bij elkaar te krijgen zodat we de veldwerkers gauw groen licht kunnen geven om het transport en de training
in gang te zetten?
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Even voorstellen...
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Graag stel ik me even voor: Ik
ben Annemieke Coppis, 25
jaar en ruim twee jaar geleden
afgestudeerd als orthopedagoog. Na mijn afstuderen heb
ik een prachtige ervaring op
mogen doen, een ervaring die
me veel geleerd heeft over onze wereldbol, een ervaring die
me ertoe heeft bewogen om
het team van Kita Juga! te
gaan versterken!
Socialisatie over Community Based Rehabilitation in de kerk van
Wae Bangka

Een wens om een grote reis te
maken na je afstuderen staat
inmiddels op ieders wensenlijst. Via via kwam ik in contact
met Nelly en Rosalien van de
stichting Kita Juga!, die me de
gelegenheid boden om mijn
kennis vanuit de studietijd te
delen en in de praktijk toe te
passen met de veldwerkers
van KPPC-KJ op Flores, Indonesië!
Maar waar ligt dat eiland eigenlijk precies? En hoe leeft
men daar dan? Een heleboel
vragen rezen op, maar schrikten me niet af!

Socialisatie over
het voorkomen van
handicaps bij de
lokale gezondheidskliniek voor
moeder en kind

Met beide handen greep ik dit
avontuur aan en het avontuur
heeft mij nooit meer losgelaten!
In het massage-centrum kon ik
verblijven, waar ik bevriend
raakte met de slechtziende jongens en slechthorende meiden.
Wat een lieve mensen, prachtige
cultuur en natuur, maar wat een
ongelijkheid op onze aardbol…
In de zomer van 2013 heb ik me
ingezet voor een project op
Lombok, Indonesië en aansluitend Labuanbajo weer bezocht.
Zowel de veldwerkers van
KPPC-KJ als de jongens en meiden van het massagecentrum
heb ik weer gezien. Het was
weer als vanouds. Vanaf dat
moment wist ik zeker dat ik me
voor de Stichting Kita Juga! in
wilde blijven zetten. Op grond
van mijn
ervaringen, mijn
vriendschappen en de (on)
mogelijkheden in Indonesië, zal
ik vol enthousiasme het team
van de stichting Kita Juga! gaan
versterken.
Annemieke Coppis

