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Nieuwsbrief  Stichting 

    ‘Kita Juga!’  

Het is alweer een tijd geleden dat u een Nieuwsbrief heeft ontvangen.  
In de laatste kerstwens zeiden we: ‘Wat een jaar is 2020 geweest’ terwijl we 
toen nog niet wisten dat de nasleep van de pandemie zo lang zou gaan du-
ren. De wereld heeft stilgestaan op vele fronten en zo ook de activiteiten van 
Stichting Kita Juga.   
 

De werknemers op Flores hebben op allerlei manieren hun hoofd boven wa-
ter proberen te houden. Velen waren niet zeker van werk en inkomsten, maar 
nooit hebben we iemand echt horen klagen. Men stond klaar voor de ander 
als die het even moeilijk had, onder andere met voedsel en tijdelijk onderdak. 
De masseurs die net hun zelfstandige praktijk wilden opbouwen hebben dit 
moeten uitstellen; enkelen hebben alleen een paar huisbezoeken per maand 
gedaan. De vraag van de lokale bevolking naar massages was door de pande-
mie ook nihil. Niemand had immers geld over voor een ‘luxe’ product zoals 
een spabehandeling of massage. 
 
De landsgrenzen zijn nog steeds gesloten voor toeristen. Alleen mensen 
met een bepaald visum kunnen via Jakarta Indonesië binnenkomen, waarna ze
- na een strikte quarantaineperiode in hotels- het land verder in mogen reizen. 
Zo probeert Indonesië het reisverkeer te verminderen en de verschillende vi-
rusvarianten buiten de deur te houden.  
 
Voor een toeristisch eiland als Bali is dit funest, maar ook op Flores, dat net 
aan het groeien was als toeristische bestemming, heeft het een grote impact. 
De regering probeert het binnenlands toerisme aantrekkelijk te maken, waar-
door mensen van Jakarta wel naar Labuanbajo komen voor een korte vakantie, 
maar door de vele reisrestricties tussen eilanden en verplichte dure PCR-tests 
komt het toerisme toch niet echt op gang.   

Voor onze medewerkers van het veldwerkproject Sankita hebben bepaalde 
projecten ook stilgestaan. De logistiek werd belemmerd door lokale reis-
restricties en dorpen konden soms geen bijeenkomsten houden met grote 
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groepen tegelijk. Dus er werd gedurende bepaalde maanden wel vergaderd en getraind, maar alle-
maal in kleine groepen, en veel minder frequent dan voorheen. Digitale vergaderingen met 
dorpsbewoners in ver afgelegen kampongs konden uiteraard niet plaatsvinden. Ook heeft een van de 
Duitse hoofdsponsors zich teruggetrokken omdat fondsenwerving in eigen land steeds moeilijker 
werd en men geen donatiegeld meer kon garanderen voor de komende jaren. Sankita heeft toen 
moeten schuiven met activiteiten en is gaan uitzoeken welke dorpen ze wel of niet meer voor hun 
werk konden bezoeken. Hierdoor zijn enkele medewerkers (tijdelijk) op non- actief gesteld. 
 
 
 
 
De scholen in Indonesië zijn van maart 2020 tot en met oktober 2021 gesloten geweest. Waar  
mogelijk heeft thuisonderwijs plaatsgevonden. Ook de school voor Speciaal Onderwijs in Labuanbajo 
is lange tijd dicht geweest. Op Flores heeft er uiteraard geen digitaal onderwijs kunnen plaatsvinden 
op basisscholen en het speciaal onderwijs voor dove en blinde kinderen. Wel waren er landelijke  
televisieuitzendingen waarin basislesstof werd gegeven. Kinderen op middelbare scholen hadden les 
via de databundels van hun mobiele telefoon, en voor de televisie- uitzendingen waren er  
gekopieerde lesblaadjes die ze eenmaal per week moesten ophalen. Voortgezet onderwijs kon soms 
plaatsvinden op digitale wijze, maar de kosten liepen hoog op omdat de wifiverbindingen vaak slecht 
waren en er toch op mobiele data les gevolgd moest worden. Een financiële strop voor vele ouders. 
Veel kinderen zijn hierdoor gewoonweg een jaar niet naar school geweest en hebben thuis mee-
geholpen in het huishouden of op het land. 
 
 
 
 
In 2021 heeft Kasim nog meegeholpen met de aanleg van meerdere verbindingspaden tussen de 
verschillende gebouwen van de SLB- school, zodat de slechtziende kinderen en het personeel in rol-
stoelen alle gebouwen beter konden bereiken. Ook zijn er klamboes aangeschaft voor de bedden 
van het internaat. Dit kortdurende project is tot stand gekomen met donatiemiddelen vanuit  
Stichting Lamp in Groningen.  
 
 
 
 
Tot slot heeft de pandemie ook op persoonlijk vlak gevolgen gehad voor Rosalien en haar gezin. Zij 
hebben in 2021 besloten om terug te keren naar Nederland, zodat de kinderen in Nederland onder-
wijs kunnen gaan volgen. Zij zullen wel jaarlijks bij de projecten op bezoek gaan en de werknemers 
ondersteunen waar mogelijk.  
 
 
 
Ook dit jaar heeft Stichting Kita Juga meegedaan aan de Collecte Goede Doelen in Maasbree. Het 
mooie bedrag van 833 euro is gedoneerd aan Stichting Kita Juga. Heel hartelijk dank aan alle men-
sen die voor dit resultaat gezorgd hebben. 
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We hopen allemaal dat 2022 een beter jaar zal gaan worden! 

 

Rosalien en Kasim, alle medewerkers van de projecten op Flores  

en Stichting Kita Juga, wensen U allen Fijne Kerstdagen en een Gelukkig en Gezond 

 Nieuwjaar toe! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
   
      Bron: flair.be 
 
 

 
 
 
 
Bezoek ook onze  
Facebook-pagina 
Www.facebook.com/KitaJuga 

Kerstwens 


