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Beste vrienden van Kita Juga
Kita Juga: ‘Wij óók’
Wist u dat:
- Stichting Kita Juga al ruim 10 jaar bestaat.

In deze nieuwsbrief
Wist u dat
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- Het aantal medewerkers werkzaam bij het massagetrainingcentrum en het
veldwerkersproject Sankita jaarlijks toeneemt.
- De meeste van onze medewerkers al meer dan 10 jaar bij ons werken,
trots zijn op hun baan en nu bijna allemaal een gezin hebben.
- De medewerkers steeds zelfstandiger worden en hard werken aan een
productieve toekomst voor hen en hun gezin.
- We het afgelopen jaar zelfs een gezonde drang naar nog meer
onafhankelijkheid waar hebben genomen.

Sponsorloop VSO
Impuls
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Goede doelen
collecte Maasbree

Overlijden Syahira
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Onderscheiding van
de Regent

Leermiddelen voor
SLB-school

- De nieuw gevormde Alliantie voor Mensen met een handicap in West
Manggarai (een samenwerking tussen verschillende organisaties waaronder de
Ayo Mandiri Foundation en Stichting SANKITA) onlangs een geldbedrag van
4700 euro heeft mogen ontvangen van de Regent voor hun geplande activiteiten in 2019-2020.
- Sankita ook samenwerkt met het Leprafonds (Netherlands Leprosy Relief) en in de dorpen een nieuw project uitvoert met als doel de kennis over
Reproductive Health voor kinderen met een handicap te vergroten. Dat
houdt in dat ouders en jongeren, zowel meisjes als jongens, met een handicap
seksuele voorlichting krijgen.
- Dit alles niet mogelijk was geweest zonder uw hulp en bijdragen.
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- We op korte termijn gaan kijken hoe we de projecten nog zelfstandiger
kunnen laten werken en hiermee de positieve trend voort kunnen zetten.

Oproep
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Sponsorloop VSO Impuls
Op 12 september 2018 heeft Nelly een informatie
ochtend verzorgd op het voortgezet speciaal onderwijs Impuls in Tegelen. De leerlingen gaven
hierover het volgende aan:
‘Vandaag was de info ochtend van de sponsorloop 2018: Kita Juga. Kita Juga is een stichting
op het Indonesische eiland Flores. Het betekent
letterlijk Wij tellen ook mee! Het richt zich op de
kwaliteiten van mensen met een handicap en op
het vergroten van de kennis en zelfvertrouwen
van deze mensen. Ze stimuleert gehandicapten
om zelfstandig te worden. Zij willen ook leren,
ook werken, ook bijdragen aan de maatschappij.
Geld dat onze leerlingen gaan ophalen gaat uiteindelijk naar leermaterialen voor deze leerlingen. Nelly Rutten medewerkster van deze
stichting Kita Juga kwam ons iets vertellen over
dit doel waarvoor wij 12 oktober gaan lopen. Ze
liet ons veel zien over het eiland Flores, de leefwijze van deze mensen en materialen die ze hebben en nog nodig hebben.’

Collecte Goede Doelen Maasbree
Ook dit jaar heeft Stichting Kita Juga meegedaan
aan de Collecte Goede Doelen in Maasbree. In
week 15 zijn de collectanten langs de deur
geweest. Voor Stichting Kita Juga is het mooie bedrag van 1011,94 euro gedoneerd. Heel hartelijk
dank aan alle mensen die voor dit resultaat gezorgd hebben!

De sponsorloop van VSO-school Impuls in
Tegelen heeft het geweldige bedrag van
1362 euro opgeleverd. Alle lopers en medewerkers hartelijk dank!
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Overlijden Syahira

Onderscheiding van de Regent

Onderstaand bericht van Rosalien d.d. 28 maart
2019 gaat over één van de tweelingzusjes met
een zeldzame hersenafwijking (hydranencephalie) die sinds hun geboorte door Stichting Kita Juga gesteund zijn. Haar zusje Syakira
is 1,5 jaar geleden overleden. Veel mensen hebben al deze jaren meegeleefd met dit bijzondere
gezin.
‘Met grote droefheid moeten we het nieuws delen dat Syahira vorige week op 8,5 jarige leeftijd
is overleden. Ze was niet ziek, Ros vertelde ons
dat ze een paar hele leuke en gezellige momenten met het gezin had in haar laatste dagen.
Syahira toonde reactie, een lach op haar gezicht, spelen met de tandjes die aan het wisselen waren in haar
mond. Op een ochtend was haar pols
zwak en haar ademhaling was oppervlakkig, Ros en Bryan
brachten Syahira naar
de plaatselijke kliniek,
maar er kon niet veel
worden gedaan. Ze
hebben geprobeerd
haar te doen herleven
met zuurstof en gaven reanimatie, maar
ze stierf snel daarna.

Martin (tweede van rechts) en Silvester (rechts) ontvangen een erkennings certificaat in naam van de Ayo Mandiri
Foundation en Sankita
Onze twee organisaties, het veldwerkersproject
en het massagetrainingcentrum, krijgen op
3 december 2018 na ruim 10 jaar een onderscheiding van de Regent van Manggarai Barat
voor hun inzet om het thema Disability' (handicap) op de kaart te zetten bij zowel de
lokale bevolking als ook bij de regering. Zonder
de steun van Stichting Kita Juga zouden ze niet
zover gekomen zijn! Onze medewerkers kunnen
de activiteiten nu gedeeltelijk zelf 'dragen', evalueren en vooruit plannen. Deze generatie jonge
mensen kan de missie en visie zelfstandig voortzetten in de jaren die komen gaan!

Onze vriendin Laura en haar echtgenoot Willy,
die nu al een paar jaar in Moni wonen, zijn een
enorme steun geweest voor Ros en haar familie.
We willen hen bedanken voor hun aanwezigheid
zodat Ros en Bryan hun gedachten en zorgen
konden delen, zij waren er tijdens de leuke momenten maar ook in tijden van rouw. Ros heeft
verschillende malen verteld hoe belangrijk dat
voor hen was.
Ros en Bryan willen iedereen bedanken voor hun
geweldige steun in de afgelopen 8,5 jaar. Het
heeft veel voor hen betekend. Met hun liefde en
toewijding, en dankzij alle gulle giften, hebben
ze de tweeling de best mogelijke zorg in Moni
kunnen geven.’
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oefentherapie
kunnen volgen,
en waar de andere kinderen
lekker kunnen
poedelen in het
water. De kinderen hebben
normaal gesproken 1-2 keer
per week eventjes gymles
maar aangezien
er geen apart gymlokaal is dansen de leerkrachten en doen kinder-aerobics met hen. Zwemmen
zorgt dan voor een leuke variatie buitenshuis en is
goed voor de gezondheid en fitheid van de kinderen.

Leermaterialen voor SLB-school

Hydrotherapie

Met het geld van de sponsorloop, ingezameld
door de leerlingen van middelbare school VSO
Impuls, kunnen leermaterialen op de doven–
en blinden school (SLB) in Labuanbajo gekocht
worden. Deze leermiddelen stellen de dove en
blinde leerlingen in staat om de praktijk van
het leven in Indonesië te ervaren.
Zo heeft de SLB-school een kippenproject op
kunnen zetten, waarbij leerlingen leren om
dagelijks kuikens te verzorgen. Na een aantal
weken worden deze kippen dan door hen
verkocht en worden weer nieuwe kuikens en
voer gekocht. De kleine winst die dit project
voor de SLB-school oplevert, wordt gebruikt
voor andere schooldoeleinden, zoals schrijfmaterialen.

Zwemmen kost 1.50 euro per kind per keer, en
met een therapeut erbij die oefeningen doet kost
het 2.20 euro per kind per keer extra. Ook zal
transport met een busje van en naar de zwemplek
vergoed worden. Dit gaat met een busje waar 15
kinderen tegelijk in kunnen. Het zwembad is gelegen bij rusthuis Binongko in Labuanbajo waar
mensen met een lichamelijke handicap opgevangen worden. Het wordt gerund door de katholieke
zusters.
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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.

Tian leert hoe hij de kippen moet voeren

Een deel van het sponsorgeld is gebruikt voor
de aanschaf van een vitrinekast, zodat de
kinderen kunnen oefenen met de verkoop van
kleine producten als thee, zout, zeep en
snacks. Veel mensen in Flores hebben een
kleine kiosk voor hun huis aan de straat staan
om zulke producten te verkopen. Het leren
met geld om te gaan en het thuis kunnen helpen in zo'n kiosk helpt deze kinderen om
straks productief bij te kunnen dragen aan het
gezinsleven.

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

De leerkrachten waren ook enthousiast bij het
vooruitzicht om samen met de leerlingen 2x
per maand naar het zwembad bij een ander
gehandicapten centrum in het dorp te gaan,
waar de kinderen die het nodig hebben
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