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Beste vrienden van Kita Juga
We zijn inmiddels alweer
goed gesetteld in Bali. Kasim is vaak op Flores en ik
begeleid de projecten via
email, skype en enkele bezoeken per jaar. Dit werkt
vooralsnog prima. De medewerkers zijn in de afgelopen jaren al een stuk zelfstandiger geworden.
In maart en april zijn we
druk bezig geweest met de
renovatie van het massage
centrum. Dit werd mogelijk
gemaakt door een prachtige donatie van 2500 euro
van Werkgroep Een Aarde
(www.eenaarde.nl)!

Trap bij de ingang wordt veiliger
gemaakt.

Computers
Kort nieuws
Oproep
Finishing touch nadat ook binnen
de muren opnieuw geverfd zijn

Een nieuwe laag verf voor het
massagecentrum

Begin juni heeft er in Maasbree een Goede Doelen
Collecte plaatsgevonden.
Kita Juga was een van de
deelnemende stichtingen.
Voorafgaand aan de collec-

te heeft Stichting Kita Juga
zich geconcentreerd om
meer naamsbekendheid
te krijgen in de regio, ondermeer door het verspreiden van onze nieuwe
folder, en het openen van
een Facebook pagina
(www.facebook.com/
KitaJuga). In totaal werd
een mooi bedrag van
721,97 euro opgehaald!
Geweldig! Heel veel dank
aan iedereen die meegeholpen heeft en uiteraard
ook aan de mensen die
een financiële bijdrage
hebben geleverd.
Een gedeelte van het opgehaalde bedrag is besteed aan individuele
hulp aan een kindje met
een waterhoofd. Onze
assistent manager Martin
en zijn vrouw Ina kregen
namelijk in mei te horen
dat hun 8 maanden oude
dochtertje Klarita een waterhoofd had, waarvoor
een operatie in Bali nodig
was. De operatie heeft
inmiddels plaatsgevonden
en is geslaagd, maar nazorg is nog nodig en elke 6
maanden moet een van
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de ouders met het kindje
naar Bali vliegen voor een
check up bij de neuroloog.
Op Flores is deze medische
zorg niet voorhanden.
Martin, zijn vrouw Ina en dochtertje
Klarita voor de operatie.

Er zijn inmiddels ook weer
nieuwe plannen voor
2014-2015 gemaakt. Het
uiteindelijke doel is en blijft
dat de twee organisaties
zich zoveel mogelijk zelfstandig kunnen redden,
ook financieel. Maar helaas
is dat nog niet altijd mogelijk.

Het veldwerkproject krijgt
Een shunt is ingebracht en zal het over- financiële en organisatorische steun van Caritas Gertollige hersenvocht afvoeren naar de
many en ze hebben net
buikholte.
een nieuw plan ingediend
voor de komende drie jaar.
We hopen dat ze de mogelijkheid krijgen om hun activiteiten nog verder te intensiveren en uit te breiden. Een van de eerste
stappen die KPPC-KJ nu
gaat nemen, is de organisatie sterker maken door te
groeien van STEUNGROEP
naar FOUNDATION. Ze zijn
op dit moment in gesprek
met verschillende belangrijke mensen in Labuanbajo
die hun bestuur gaan vormen (mix van regeringsmensen, NGO mensen en
een afvaardiging van

religieuze instanties).
Verder is het voor de veldwerkers van belang dat ze
op snelle wijze toegang hebben tot het aanleveren van
rolstoelen, loopkrukken en
andere hulpmiddelen. Stichting Kita Juga wil hen daarbij
helpen en een bedrag bij
elkaar verzamelen zodat ze
een voorraad hulpmiddelen
in Labuanbajo kunnen plaatsen, welke dan door de veldwerkers ingesteld en aangepast kunnen worden aan de
behoefte van de cliënten
met fysieke beperkingen.
Om de maandelijkse inkomsten van het massage centrum te verhogen, hebben
we enkele strategieën bedacht die zouden kunnen
bijdragen aan een stabiele
groei van de organisatie:
• Er is een aanvraag geschreven voor financiële
hulp, waardoor het mogelijk
wordt om op het nieuwe
vliegveld van Labuanbajo
een kleine massagesalon te
openen. Op deze wijze kunnen we twee extra mensen
aan het werk helpen, zullen
de totale inkomsten hoger
worden en krijgt de Foundation meer naamsbekendheid.

• In het massage centrum
gaan we naast trainingen
voor mensen met een handicap nu ook trainingen
geven aan toeristen die zin
hebben in een interessante
activiteit tijdens hun vakantie. Ze krijgen dan eerst een
massage van een uur, waarna ze vervolgens zelf de
massagetechnieken leren
van onze medewerkers in
een 3 uur durende massage-clinic. Zo kunnen de toeristen ‘een kijkje in de
keuken’ nemen en ervaren
hoe onze medewerkers andere jongeren met een handicap trainen tot professioneel masseur. We staan ook
op de website van I Like
Local
(www.I-likelocal.com), een
reizigersplatform dat toeristen en locale activiteiten
met elkaar verbindt. De
vraag naar ‘off the beaten
track-activiteiten’
neemt
toe en daar springen we
graag op in.

Emi geeft training aan Franse
toeristen.
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• Het is erg wenselijk dat de masseurs van het massagecentrum een
na- en bijscholing krijgen. Er wordt
gedacht aan een bijscholing in acupunctuur drukpuntmassage. De masseurs kunnen dan gerichte drukpuntmassage geven aan mensen met fysieke klachten. De docente Ibu Menik
die een opleidingsinstituut op Bali
heeft en 7 jaar geleden de basisopleiding heeft verzorgd zal dan een week
op Flores verblijven. Tevens kan dan
een opfriscursus plaatsvinden voor de
bekende technieken.

Naar aanleiding van de medische
situatie rondom assistent manager
Martin en zijn dochtertje willen we
een ziektekostenverzekering voor
alle medewerkers kunnen regelen.
Tot voor kort waren er maar weinig
mogelijkheden om een ziektekostenverzekering af te sluiten op Flores,
maar nu zijn er meer en meer opties,
waardoor het mogelijk is om de gemaakte kosten bij het lokale ziekenhuis vergoed te krijgen.

top kopen. De vraagprijs per computer met bijbehorende accessoires
bedraagt € 200. Wie o wie biedt?
Inlichtingen over de computers zijn
verkrijgbaar via de Stichting. Ook zal
de informatie op onze Facebook pagina komen te staan.

•

In onze vorige nieuwsbrief hebben
we een oproep gedaan voor donaties voor rolstoeltransport van Bali
naar Flores. Ten tijde van distributie
van de nieuwsbrief werd duidelijk
dat de overige 5 rolstoelen ook gesponsord zouden worden door de
andere Italiaanse private sponsor,
dus gelukkig zijn de rolstoelen tijdig
op hun bestemming aangekomen en
zijn basistrainingen voor gebruik geDe afgelopen maanden zijn we bezig geven. Uw donaties zijn gebruikt
geweest om de gedoneerde compu- voor algemene doelen van KPPC-KJ.
ters van Dhr. Kakebeeke naar Flores
te verzenden, maar telkens stuitten Kort nieuws
we op te hoge verzendkosten en onmogelijke inklaringsregelingen. Een De tweeling Syakira en Syahira uit
van de gedoneerde computers wordt Moni zijn nu 3,5 jaar oud. Hun movoor stichtingswerk gebruikt door torische en mentale ontwikkeling is
Stichting Kita Juga zelf. Graag willen het afgelopen jaar noch vooruit
we de overige 3 complete desktops noch achteruit gegaan. Hun jongere
met beeldscherm verkopen en voor zusje Syiva gaat hen nu qua ontwikhet opgehaalde geld een goede lap- keling voorbij. Ros en Bryan genieten van de normale ontwikkeling

van Syiva, maar zorgen ook goed voor
de tweeling. Als zij medische zorg nodig hebben brengen ze hen naar het
ziekenhuis in Ende. Hier krijgen ze
vaak antibiotica voor griepverschijnselen, hoesten en andere kwalen die
bij hun ziektebeeld horen.
Tot slot kunnen wij meedelen dat er
in september aanstaande weer twee
nieuwe cursisten van de doven– en
blindenschool in Ruteng starten met
een masseurs-training.
Wordt vervolgd!

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 even contact op via
kitajuga@live.nl. We kunnen u dan
voorlichtingsmateriaal toesturen of u
anderzijds van dienst zijn.
Groetjes Rosalien
Bezoek ook onze
Facebook-pagina
www.fa ceb ook.com/
KitaJuga

