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Kita Juga: ‘Wij óók’

In deze nieuwsbrief

Ruim 10 jaar geleden heeft Rosalien Rutten uit Maasbree de Stichting Kita
Juga opgericht. Kita Juga betekent letterlijk: ‘Wij tellen óók mee’. Met de
woorden Kita Juga willen mensen in Indonesië (Flores) met een lichamelijke
en/of geestelijke beperking aangeven dat zij óók willen leren, óók willen werken, óók willen bijdragen aan de maatschappij. Kita Juga ondersteunt de activiteiten van twee projecten in het vissersstadje Labuanbajo.
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Rosalien ziet haar
‘kindjes’ groeien…

Rosalien ziet haar ‘kindjes’ groeien...

Grootse plannen...

In het massage-trainingscentrum
Yayasan Ayo Mandiri verzorgden
professionele masseurs (doof/blind)
massages voor lokale inwoners met
gezondheidsklachten als ook voor
toeristen. Daarnaast leidden zij studenten met een handicap op tot
masseur.

Vervolg: voor de
eerste keer de
vleugels uitslaan is
spannend!
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Yayasan Kita Juga
(Sankita)
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Grootse plannen...verrassend nieuws:

Speciaal onderwijs

Kort nieuws
Oproep
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In de afgelopen maanden hebben wij besloten dat nú de tijd rijp is om de medewerkers van de Yayasan Ayo Mandiri volledig zelfstandig te laten functioneren.
Na maandenlang wikken en wegen, voor en nadelen goed afwegen en vooral
ook kijken wat de medewerkers nodig hebben, zijn we samen met de medewerkers van het massagecentrum tot de conclusie gekomen dat zij de uitdaging aan durven én willen gaan. Wij helpen de masseurs om hun eigen bedrijfje op te zetten in Labuanbajo. Kleinschalig, maar met hun jarenlange werkervaring en eigen klantenkring zeer goed haalbaar. Masseren in hotels, op boten, groepen, trainingen geven, alles blijft mogelijk.
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Vervolg; voor de eerste keer de vleugels uitslaan is spannend!
In het begin was dit besluit best beangstigend
voor de medewerkers, want de vaste bodem van
werk en inkomen zou wegvallen, maar ze zagen
ook meteen mogelijkheden en kansen om bijvoorbeeld meer te gaan verdienen en hun eigen
tijd in te gaan delen met hun gezinnen.

Zo hebben ze allemaal een ruime mogelijkheid om
ergens een kleine werkplek te huren of de massages thuis uit te voeren. Enkele masseurs hebben
aangegeven samen verder te willen gaan als groep
en anderen willen zelfstandig verder.
In januari nemen ze allemaal even een rustpauze
en maken een plan van aanpak.
In februari zal Rosalien naar Flores gaan om te
kijken waar eventueel ondersteuning nodig is en
hoe de medewerkers hun nieuw verworven uitdaging aan gaan pakken.
Alhoewel dit geen makkelijk besluit was, zien we
het ook als een nieuwe en spannende fase met
nieuwe mogelijkheden voor ieder.
Uiteraard gaat deze transitie enkele maanden
duren en we zullen u in een volgende nieuwsbrief
verder op de hoogte houden.

We hebben de afgelopen weken alle vaste werk
-partners (o.a. hotels en grote reisorganisaties)
ingelicht en vele van hen zullen hun overeenkomst met onze staff niet laten vallen en klanten
blijven sturen en hen steunen in hun zelfstandigheid. Dit is natuurlijk geweldig nieuws!
Om zelf te kunnen starten zullen de 6 masseurs
en de administratie en ondersteunende staff allemaal een startkapitaal meekrijgen en ook de
inboedel van het huidige gebouw wordt onder
hen verdeeld.
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Yayasan Kita Juga (Sankita)
Het veldwerkersproject
De door Stichting Kita Juga opgeleide mensen met een beperking bezoeken dorpen om andere
mensen met een handicap therapie en adviezen te geven. Ook werken zij samen met dorpsoudsten en de lokale overheid om te strijden voor de rechten van mensen met een handicap.
De veldwerkers van Sankita hebben de afgelopen maanden weer enkele dorpen bezocht en samen
met ouders en buren hulpmiddelen gemaakt voor de kinderen die bijvoorbeeld een rolstoel of stahulpmiddel nodig hadden. Hiervoor worden bij voorkeur natuurlijke materialen gebruikt en het gezin wordt betrokken bij de uitvoering zodat men het in de toekomst zelf kan maken mocht het hulpmiddel kapot gaan, nat worden, etc.

Op bovenstaande foto’s is te zien hoe Jhon en en Rofinus een sta-tafel maken van natuurlijke materialen (o.a. bamboe en binnenband)

Speciaal onderwijs
De SLB in Labuanbajo, waar kinderen met een handicap uit de provincie Manggarai onderwijs
kunnen volgen, krijgt langzaam meer hulp uit verschillende hoeken wat betreft schoolkleren, lesmaterialen en boeken. Rosalien zal deze school in februari bezoeken om te kijken waar eventueel knelpunten zitten en hoe Stichting Kita Juga kan helpen met de ontwikkeling van deze school. Ook zal
het nieuwe gebouw worden bezocht, waar de kinderen tijdens schooldagen kunnen wonen, omdat
afstanden groot zijn en vervoer nauwelijks mogelijk is. In maart vorig jaar was dit nog in aanbouw en
niet voorzien van enig meubilair.
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Op onderstaande foto deelt Pak Yos, het
hoofd van de school, schoolkleren uit aan de
kinderen van de SLB.

Kort nieuws
De jaarlijkse Goede Doelen Collecte Maasbree vindt dit jaar plaats op maandag 6 april
en woensdag 8 april. Stichting Kita Juga is één
van de deelnemende doelen.
Op de volgende foto’s is een indruk hoe het
verblijf van de leerlingen, die tijdens
schooldagen niet naar huis kunnen, eruit ziet.

Oproep
Wij, de medewerkers en vrijwilligers van Stichting Kita Juga, gaan weer volop aan de slag
met nieuwe ideeën en mogelijkheden om de
projecten NOG zelfstandiger te maken. Hopelijk kunnen we hierbij op uw steun rekenen.
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 contact op via
kitajuga@live.nl. We kunnen u dan voorlichtingsmateriaal toesturen of u
anderzijds van dienst zijn.
Bezoek ook onze
Facebook-pagina
Www.facebook.com/KitaJuga
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