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50 jaar SOZA

Gouden jubileum.

Op 22 maart 1963 werd bij de notaris de Stichting Ontwikkelingshulp Zuid-Azië in het leven
geroepen op verzoek van de heren E. Janssen en N. Laugs.
Daags daarna werd op 23 maart 1963 de oprichtingsvergadering van de Stichting
Ontwikkelingshulp Zuid-Azië gehouden.
Het bestuur bestond toen uit de leden, Dhr. Janssen, Dhr. Laugs, Dhr. Haes, Dhr Quaedvlieg
en Dhr. Zeelen
Op de eerste plaats ging het in de SOZA om veel mensen te interesseren voor een financiële
adoptie van één of meer kinderen, die in Bhakti Luhur verpleegd, verzorgd en opgeleid
werden.
Daarnaast werden ook gelden ingezameld voor speciale projecten binnen Bhakti Luhur of om
hulp te bieden bij grote rampen zoals tsunami’s, vulkaanuitbarsting en overstromingen.

Tot ongeveer het jaar 2000 kwam pater Paul Janssen nog vrij vaak naar Nederland om zelf
contacten te onderhouden met diverse instanties en particulieren, die hulp konden bieden aan
zijn werk.
Vanaf de jaren 90 was er een intense samenwerking met de Pepijn klinieken in Pey-Echt. In
de jaren daarna zijn er vaker uitwisselingsprogramma’s geweest waarbij werknemers van de
Pepijnklinieken hun kennis en kunde hebben gedeeld met de sociaal werkers van Bhakti
Luhur. Tevens zijn er ook meerdere zusters van de Alma hier in Nederland geweest om extra
opleidingen te volgend, die zij konden gebruiken bij hun werk voor de arme en gehandicapte
kinderen van Bhakti Luhur.
Later zijn enkele zusters van de ALMA tot ons bestuur toegetreden om zo de onderlinge
samenwerking te bevorderen. Eerst was dit Bu Hilde en in 2009 trad Zuster Clara Susilawati
toe tot ons bestuur; met name omdat Pater Paul Janssen niet meer in staat was zelf naar
Nederland te komen.
Toen de eerste voorzitter, dhr. Egbert Janssen in de jaren ‘90 gepensioneerd was, reisde hij
vaak met zijn echtgenote Toos naar Bhakti Luhur, om zo een goede samenwerking tussen
Bhakti Luhur en de SOZA te behouden.
Tijdens hun bezoeken aan Bhakti Luhur was er altijd intens overleg met zijn broer Pater Paul
Janssen (de oprichter van Bhakti Luhur). Vaak bezochten zij dan ook verschillende tehuizen
van Bhakti Luhur. Pak Egbert en Bu Toos zoals ze daar genoemd werden voelden zich

helemaal thuis tussen de kinderen van Bhakti Luhur. Doordat ze vaak de ellende zagen waarin
de arme en gehandicapte kinderen verkeerden voor ze bij Bhakti Luhur kwamen en ook zagen
hoe deze kinderen opfleurden en mogelijkheden tot een opleiding kregen toen ze bij Bhakti
Luhur waren opgenomen, maakte dat hun gedrevenheid om iets voor deze kinderen te willen
doen nog sterker werd.
Onder ander door lezingen te geven over het werk van Bhakti Luhur, scholen (waaronder st.
Ursula, waar hij zelf heeft lesgegeven) enthousiast te maken voor het werk van Bhakti Luhur
en door mond op mond reclame waren er rond het jaar 2000 ongeveer 300 adopties van arme
en gehandicapte kinderen van Bhakti Luhur. De laatste jaren is vooral vanwege de vergrijzing
binnen ons adressenbestand dit aantal helaas gedaald naar ongeveer 190 adopties.
Toch blijven we proberen nieuwe adoptieouders te vinden voor de kinderen van Bhakti
Luhur. Tevens wordt tegenwoordig de mogelijkheid geboden donateur te worden van de
SOZA om zo het werk van Bhakti Luhur te kunnen steunen.
Om geïnteresseerden op de hoogte te houden van het werk van Bhakti Luhur is in 1993
gestart met een Nieuwsbrief, die twee keer per jaar verschijnt t.w. in juni/juli en
november/december.
In april 2005 kreeg onze voorzitter Egbert Janssen sr. een koninklijke onderscheiding.
Op 20 december 2006 kreeg pater Paul een zeer hoge onderscheiding uitgereikt door de
president van Indonesia als waardering voor zijn omvangrijke sociale werk voor de
gehandicapte mens.
Ondanks dat in 2010 de oud voorzitter Egbert Janssen sr. is overleden is de SOZA
doorgegaan met haar werk om geld in te zamelen voor alle arme, gehandicapte en
verwaarloosde medemens, die door Bhakti Luhur worden verzorgd.
Op dit moment helpt en verzorgd Bhakti Luhur, zowel in tehuizen als in hun eigen
thuissituatie over geheel Indonesië verspreid meer dan 1650 arme en gehandicapte of
verwaarloosde kinderen en volwassenen.
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