December 2015

Nieuwsbrief Stichting
‘Kita Juga!’

Stichting “Kita Juga!”
Wilhelminalaan 7
5993 AB Maasbree
E-mail: kitajuga@live.nl
www.kitajuga.com
Rekeningnummer:
NL12 RABO 0130 821 799

In deze nieuwsbrief
Beste vrienden

1

Projecten Kita Juga
Rolstoelen nodig!

Vervolg
Beste vrienden:

2

Nelly op bezoek
Gastlessen

Vervolg
Beste vrienden
Kort nieuws
Oproep

3

Beste vrienden van Kita Juga
Stichting Kita Juga ondersteunt activiteiten van twee projecten in Labuanbajo,
Flores (Indonesië). Deze projecten zijn:
1. een massage trainingscentrum waar mensen met een handicap als professioneel masseur/trainer werken en waar zij andere jongeren met een
handicap training geven in full body massage, reflexologie en andere massage technieken.
2. een veldwerkproject (KPPC-KJ) waar mensen met een handicap/
beperking de dorpen bezoeken om andere mensen met een handicap therapie en adviezen te geven en indien nodig verwijzen voor scholing of operatie. Ook verzorgen de veldwerkers theatervoordrachten en rollenspellen
over gehandicaptenzorg en preventie van handicaps. Naast het veldwerk
werken de stafleden van KPPC-KJ ook actief samen met de lokale regering
om de rechten van mensen met een handicap te bekrachten en de bewustwording te vergroten bij de actieplannen van de regering.

Grote behoefte aan rolstoelen voor mensen met een
handicap op Flores
KPPC-KJ werkt al enkele jaren samen met Caritas Germany, een organisatie die hen (mede) financieel
steunt met het uitvoeren van de projecten in de dorpen van West Manggarai, maar die ook capaciteitsondersteuning en trainingen voor de
stafleden met een handicap verzorgt. Caritas financiert geen hulpmiddelen binnen hun huidige programma en daarom zijn wij op zoek
naar mensen of bedrijven die ons
financieel willen ondersteunen.

Dedi, een van de veldwerkers, is gespecialiseerd in het aanmeten van
rolstoelen en andere hulpmiddelen.
Hij wil in het weekend graag overwerken en de mensen van een aangepaste rolstoel voorzien.

Graag willen wij samen met KPPC-KJ
ervoor zorgen dat de mensen die al
twee jaar wachten op een rolstoel of
loopkruk deze ook krijgen.
Mikael wacht op een rolstoel
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Op dit moment zijn dringend twaalf rolstoelen en één loopkruk nodig. De patiënten die uit negen verschillende dorpen komen
hebben onder andere aandoeningen zoals
verlamming na een CVA (hersenbloeding),
Cerebral Palsy (halfzijdige verlamming) en
Down Syndroom.
Voor elke rolstoel is een bedrag van 250
euro nodig. Een loopkruk kost 50 euro.

Nelly in het najaar bij
Rosalien op bezoek
Ook Livensius wacht op een rolstoel

Wat heerlijk weer om mijn familie, kinderen ,
kleinkinderen en bekenden weer te zien.
Kasim reist maandelijks op en neer tussen
Bali en Flores. Gelukkig was hij ook een week
op Bali toen ik op bezoek was.

Rosalien vertelde over Dedi , die er vreselijk naar
uitkijkt om eindelijk zijn beloften aan twintig
mensen, om hen te helpen met verstrekking en
aanpassing van rolstoelen, ook uit te voeren. We
zijn gaan kijken in apotheken wat de prijs was en
wat eventueel geschikt zou zijn voor het ontbreken van of de ongelijke bestrating in de dorpen.
Al een jaar lang waren er problemen met de aanschaf en levering. Het ziet er naar uit dat het nu
gaat lukken. Hij wil graag zo spoedig mogelijk
beginnen met het helpen van de eerste 12 mensen.

Hij vertelde veel verhalen over Labuanbajo en
de activiteiten daar, het reilen en zeilen van
het Massagecentrum Ayo Mandiri en het werk
van KPPC-KJ. Beide teams spannen zich in
om een goede samenwerking met de Districts Regent en zijn bestuursafdelingen te
bewerkstelligen. Door samen te werken met
de lokale regering wordt de draagkracht van
beide organisaties verstrekt en is er meer
kans op continuïteit van activiteiten.

In de laatste week van mijn verblijf hebben we
besloten dat als ik weer kom ook mee wil gaan
naar Flores tijdens een vakantie van de kinderen.
Het voelt voor ons allen toch een beetje als ons
tweede thuis.

Gastlessen door Nelly op het
Bouwens van der Boijecollege
Ook dit jaar was ik weer uitgenodigd om tijdens
de speciale cultuurweek op het Bouwens van der
Boijecollege in Panningen aan vier klassen te
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vertellen over de gezondheidszorg in Indonesië
en Nederland. Ik was net terug van een bezoek
aan Rosalien en zat helemaal in de sfeer van
de activiteiten van Kita Juga. Ik kon dus meteen vertellen over hoe mensen met een beperking via Kita Juga een kans krijgen om positief
in het leven te staan, hun handicap niet zien
als een beperking maar juist als een mogelijkheid om te laten zien wat ze WEL kunnen. Onze
werknemers zijn niet alleen een voorbeeld voor
anderen, maar hebben werkelijk contact met
de zieken en hulpbehoevenden op het eiland.
Ze zijn een grote inspiratiebron voor ieder, ook
voor toeristen die het gebied bezoeken en voor
de lokale regering die ziet wat mensen met een
handicap kunnen realiseren.
Ook heb ik kunnen spreken over hoe de gezondheidszorg op het eiland Flores afwijkt van
die op het meer westers gerichte Bali en de uitstekende maar bijna onbetaalbare zorg in Nederland.
Na deze les moesten de leerlingen trachten in
groepjes ideeën uit te werken om middels activiteiten aandacht te vragen voor het goede
werk van Stichting Kita Juga in Indonesië.

- Andere initiatieven zoals een Carbootsale en
verkoop van spullen via Marktplaats zijn regelmatig een bron van inkomsten voor onze Stichting.
Heeft u nog spullen die verkocht kunnen worden en wilt u
een steentje bijdragen aan de projecten van Rosalien op
Flores? Wij kunnen deze spullen via Marktplaats verkopen.
De opbrengst komt volledig ten goede aan de Stichting Kita
Juga! Mail uw reactie naar KitaJuga@live.nl.

- Bekijk ons allernieuwste promotie filmpje
online via onderstaande link of via de facebook
pagina van Kita Juga https://www.youtube.com/
watch?v=R5A584nih2o
- Inmiddels hebben verschillende toeristen de
weg gevonden naar het massagecentrum in
Labuanbajo om deel te nemen aan de minicursus massagetechnieken. Meer hierover in
de volgende nieuwsbrief!
- Goed nieuws: Stichting Kita Juga mag ook adverteren in de eerste edities van de nieuwe lokale krant Hallo Peel en Maas.

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.

Enkele posters van de leerlingen

Kort nieuws
- Remy, die jaren geleden op de mytylschool
fysiotherapie van Rosalien heeft gekregen,
heeft zijn oude rolstoel verkocht en schenkt de
opbrengst aan Kita Juga. Een mooi gebaar! Wie
volgt?

Groetjes Rosalien
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Bezoek ook onze
Facebook-pagina
www.facebook.com/KitaJuga

