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Inclusive Education Program 
In de voorgaande Nieuwsbrief hebben wij u 
informatie gegeven over het Inclusive  
Education Porgram (IEP) van Bhakti Luhur 
in Flores, West-Timor en Sumba. Zoals  
vermeld wordt de uitvoering van dit project 
mogelijk gemaakt door de financiële steun 
van Terre des Hommes. Het 3-jarige  
samenwerkingscontract met Terre des  
Hommes liep tot 31 maart 2011. Gelukkig is 
deze overeenkomst verlengd tot eind 2012. 
Hierdoor kunnen de lopende programma’s 
voor integratie van gehandicapte kinderen in 
het reguliere onderwijs doorgaan. 
 
 
 
 
 
 
Wel is het zo, dat de financiële steun van 
Terre des Hommes is verminderd. De reden 
hiervoor is dat de Nederlandse overheid haar 
steun aan Terre des Hommes heeft vermin-
derd. Dit heeft tot gevolg dat Bhakti Luhur 
op minder plaatsen door kan gaan met het 
IEP. Op Sumba,  
Flores en West-Timor worden de  
werkzaamheden enkel geconcentreerd op die 
plaatsen waar meerdere gehandicapte  
kinderen samen zitten. 
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Hengky Santoso 
Hengky’s tweelingbroer is 
bij de geboorte overleden. 
Hij is vanaf zijn geboorte 
bijna blind en verstande-
lijk gehandicapt. 
In 1975 is zijn vader over-
leden. Omdat zijn 
 moeder daarna ook de 
ziekenhuis kosten niet 
meer kon betalen is hij bij 
Bhakti Luhur gekomen. 
Hij wordt nu al bijna 35 
jaar verzorgd in Bhakti 
Luhur. Hij heeft daar zijn 
thuis gevonden. 
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Therapie autistische kinderen 
Er zijn vrij veel autistische kinderen die bij 
Bhakti Luhur onderwijs en therapie krijgen. 
Dit vindt op 2 verschillende locaties plaats 
en de resultaten zijn over het algemeen po-
sitief. Er waren echter verschillen in aanpak 
geconstateerd, met name door het ontbreken 
van een duidelijk concept. 
Dankzij een Nederlandse vrijwilligster is 
hier nu verandering in gekomen. Zij heeft in  
ruim 4 maanden tijd een handleiding opge-
steld en deze met de betrokken therapeuten/
docenten besproken en hen begeleid bij het 
invoeren hiervan in de praktijk. Daarvoor 
heeft zij nieuwe pictogrammen gemaakt en 
een instructie cd samengesteld op welke 
wijze die pictogrammen moeten worden 
gemaakt en gebruikt. Het resultaat van deze 
nieuwe aanpak is nu al zichtbaar, zowel bij 
individuele kinderen als bij groepen autisti-
sche kinderen. 

Nieuwe website 
Sinds maart jl. heeft Bhakti Luhur  een nieu-
we website. Op dit moment nog grotendeels 
in het Indonesisch, maar er wordt hard ge-
werkt om de hele site ook in het Engels te 
vertalen. De website is te vinden op: 

www.bhaktiluhur.org 
 


