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In deze nieuwsbrief
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Beste vrienden

Beste vrienden van Kita Juga
Kita Juga: ‘Wij óók’
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. In deze projecten (inmiddels zelfstandige organisaties) zijn een
massage-trainingscentrum en een veldwerkersproject:

Projecten Kita Juga
Yayasan Sankita—
Kita Juga
Hoe het begon…
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De feiten
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In het massage-trainingscentrum
Yayasan Ayo Mandiri verzorgen
professionele masseurs (doof/blind)
massages voor lokale inwoners met
gezondheidsklachten als ook voor
toeristen. Daarnaast leiden zij studenten met een handicap op tot
masseur.

Het veldwerkersproject, Yayasan Kita
Juga (Sankita). 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.

Samen sta je sterker!

SLB in Labuanbajo
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Samenvattend en
verder...
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In deze nieuwsbrief zal vooral aandacht zijn voor de explosieve ontwikkeling
van Yayasan Sankita-Kita Juga. Het project van de veldwerkers.
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Yayasan Sankita—Kita Juga; het project van de veldwerkers

Hoe het begon...
Het veldwerkersproject, dat in 2007 begon als een
groep enthousiaste jongeren, die iets wilde betekenen
voor hun medemens, is sinds 2017 een geregistreerde lokale Stichting (Yayasan Sankita—Kita Juga)
met o.a. sponsoring en begeleidende ondersteuning
van Caritas en Misereor, Duitse missie-organisaties.

Dedi in de kampung

In de eerste jaren lag de nadruk op het trainen van
de medewerkers in het onderwerp Gehandicaptenzorg in zijn geheel. Hierbij ging het o.a. om therapie, bewustwording, acceptatie, betrekken van de lokale bevolking bij de therapie en de mogelijkheden van
hun gehandicapte medemens. Belangrijk is informatie
over de rechten van de mensen met een handicap.

Daarna ging het snel, de medewerkers kregen training in het doen van onderzoeken en het
rapporteren, in computervaardigheden, vergadertechnieken en het schrijven van
aanvragen voor ondersteuning, dit alles met behulp van Rosalien, projectcoördinator Silvester
en de Australische Rachelle die zich drie jaar heeft ingezet om het project mede van de grond te
krijgen en sterker te maken.
KPPC-KJ (hun naam voor Yayasan Sankita—Kita Juga) kreeg
De lokale overheid en Sankita
naam in de provincie Manggarai en omgeving. De organisatie
werd betrokken en uitgenodigd bij de grote kantoren in Labuanbajo
en kreeg inspraak in regel– en wetgeving, een hele stap vooruit!
Onze mensen werden gehoord! Hoe krachtiger en professioneler de
organisatie werd, des te meer kon men samen gaan werken met
grotere sponsoren: Caritas, Misereor en Liliane Fonds.
Vanaf 2012 werd er meer gewerkt volgens de CBR Matrix van de
Wereld Gezondheids Organisatie. Meer dorpen werden bezocht
en er volgde een nieuwe taakverdeling in de organisatie; ieder
kreeg meer eigen verantwoordelijkheid op zijn vakgebied
(gezondheidszorg, therapie, educatie, belangenbehartiging en versterken van economische middelen) en er werd meer personeel
aangenomen voor alle taken en trainingen. Om meer dorpen te
kunnen bereiken en ook de therapie aan te houden in de al bezochte dorpen, werden er Revalidatie Kader Trainingen gegeven.
Onze medewerkers trainden vijf mensen uit elk dorp om de therapie voort te zetten en gingen vervolgens aan de slag in nieuwe
dorpen in een nieuw gebied. Zo werden de projecten langzaam
uitgefaseerd en nieuwe projecten opgebouwd.
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Ook werden er trainingen gehouden voor medewerkers
van de lokale gezondheidsposten om vroegtijdig handicaps op te sporen bij kinderen tussen de 0 en de 5 jaar
en bleven de veldwerkers korte theatervoorstellingen
opvoeren om bewustzijn en acceptatie van handicaps te
bevorderen.

Training voor medewerkers van lokale
gezondheidsposten

Naast al deze activiteiten werken de medewerkers ook
aan programma’s om de economie van de arme gezinnen
te stimuleren via varkensprojecten. Daarnaast stimuleren
zij o.a. spaar– en leenprogramma’s en kooklessen met
gezonde voeding.

De feiten
Sankita heeft in de afgelopen 11 jaar 26 grote dorpen (inclusief de kleine omringende
dorpen) bezocht in 6 districten en er zijn 450 mensen met een handicap en hun gezinnen
bereikt; dit is een gemiddelde van 17 mensen met een handicap per dorp.
Er zijn rolstoelen geleverd, hulpmiddelen gemaakt en toegangswegen verbeterd zodat mensen met een handicap beter scholen en kerken kunnen bereiken.
Kortom, er is heel hard gewerkt en er is veel bereikt. Rosalien is enorm trots op deze groep
jonge mensen die zich jaar in jaar uit inzetten voor hun gehandicapte medemens.
Ons motto: ‘door mensen met een handicap—voor mensen met een handicap’ blijft
van kracht en wordt nu ook gewaardeerd door de omgeving.

Samen sta je sterker!

Sankita heeft samen met Yayasan Ayo
Mandiri, het massage trainingscentrum,
en samen met de jongeren van de missie
organisatie Revalidatie Centrum
Binongko / St. Damian, welke door
Zuster Virgula (SSpS) is opgezet en waar
Rosalien in 2004 en 2005 heeft
gewerkt, een Alliantie opgezet om nog
krachtiger hun woord te kunnen zeggen en
hun werk te kunnen laten zien. Samen
gaan deze organisaties ook de jaarlijkse
Disability Day organiseren.

De leden van de alliantie krijgen een erkenningscertificaat;
ze zijn nu een officiële organisatie
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SLB in Labuanbajo
Een nieuwkomer in Labuanbajo is de SLB, de school voor dove en blinde kinderen, voor kinderen
met een stoornis binnen het autisme spectrum en voor moeilijk lerende kinderen, welke mede door
het initiatief en de inspanning van Silvester en Ansel van Sankita is opgezet.

Nelly voor de nieuwe SLB in Labuanbajo

Ansel, zelf blind, en Silvester, directeur van Sankita hebben het voortouw genomen in het realiseren van de komst van deze school in het Manggarai District. Elk district op Flores had al jaren een
SLB, Manggarai nog niet. De regering in Jakarta betaalde het schoolgebouw (een paar klassen zijn
al gebouwd) en de schoolkleding. De provincie Manggarai betaalde voor het land, één hectare en
de provincie Kupang betaalt momenteel voor twee leerkrachten het salaris. Daarnaast werken nu
tien leerkrachten op vrijwillige basis op de school die in september 2017 van start is gegaan met
35 leerlingen. Het zijn weliswaar gediplomeerde leerkachten in het basisonderwijs, maar ze hebben geen of weinig kennis van het speciaal onderwijs. Bovendien kennen ze geen gebarentaal.
Sankita probeert hen wel te betrekken bij trainingen, die door Ansel, in samenwerking met de SLB
Ruteng gegeven worden om meer inzicht te krijgen in hoe om te gaan met kinderen die een speciale aanpak nodig hebben. Volgens Ansel zou hiervoor eigenlijk een extra opleider (via Sankita)
aangesteld moeten worden om de leerkrachten bij te scholen. Hopelijk kan Sankita in de
toekomst een deskundige op het gebied van speciaal onderwijs aantrekken, die de
leerkachten op de SLB kan ondersteunen.
De provincie Kupang zou ook moeten betalen voor de kostbare leermaterialen, maar dit is slechts
minimaal in het budget opgenomen.
Sankita timmert dus hard aan de weg en is aan het uitbreiden. De medewerkers zijn ook een soort
coöperatie gestart om toch door te kunnen werken als één van de grote programma sponsoren
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In de dorpen waar Caritas ondersteunt is ook het Lilianefonds actief. Zij helpen momenteel 38
kinderen en jong volwassenen van 0 tot 25 jaar met kleding, materialen, rolstoelen, vitamines,
therapie, boeken, media en pamfletten. Echter nog niet in de door Misereor gesteunde dorpen.
Vanuit deze laatste dorpen zullen naar schatting nog ongeveer 100 kinderen komen die voor de SLB
in aanmerking komen. Daar moet eerst nog veel veldwerk verricht worden. Er is ook nog geen regeling voor vervoer. In de toekomst zal een internaat nodig zijn bij de SLB school.

Samenwerking met Lilianefonds

Samenvattend en verder...
KPPC-KJ is gestart met 4 personen met weinig
kansen in de maatschappij.
Nu bestaat Yayasan Sankita uit Silvester als
directeur en coördinator; zes personen gekoppeld aan Caritas en zes personen gekoppeld
aan Misereor, waaronder (financieel) kantoorpersoneel, de veldwerkers, fystiotherapeuten
en een social media expert.

Het volledige bestuur van Yayasan Sankita

Volgend jaar zal Sankita zich in ieder geval
ook toeleggen op de DRR; Disaster Risk Reduction. Zij hebben de verplichting, net zoals
andere NGO’s zich bezig te houden met gebieden waar tsunami’s en aardbevingen
voorkomen.

Contact
Stichting Kita Juga, Wilhelminalaan 7, 5993 AB Maasbree
www.kitajuga.com of www.facebook.com/kitajuga
E-mail: kitajuga@live.nl

Donaties op rekeningnr. NL 12 RABO 0130 8217 99
t.n.v. Stichting Kita Juga
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