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Bhakti Luhur in 2014 

1780 arme en gehandicapte kinderen zijn er dit 

jaar in de wisma’s van Bhakti Luhur verzorgd. 

 

1950 arme en gehandicapte kinderen zijn dit jaar 

geholpen door middel van thuisbezoek en hulp aan 

huis. (CBR Werk)  

 

In de dorpen waar sociaal werkers van Bhakti Luhur deze kinderen bezoeken en helpen proberen ze 

ook ouderverenigingen op te richten zodat deze kunnen ondersteunen in de hulp aan de gehandicapte 

kinderen in een dorp. 

 

 

 
Ria en Gizela 

Ria en Gizela zijn twee kinderen die als 

ongewenste baby vorig jaar zijn achter gelaten 

bij Bhakti Luhur. Zij zijn door Bhakti Luhur op 

liefdevolle wijze opgevangen en verzorgd. 

Door de hulp van Bhakti Luhur hebben zij toch 

weer een kans op een menswaardig bestaan. 
       

 

Kosten van levensonderhoud 

In het afgelopen jaar zijn de kosten van levensonderhoud voor Bhakti Luhur met zo’n 40%  gestegen. 

Daarnaast is de steun van meerdere Europese hulporganisaties door de crisis in Europa veel minder 

geworden voor Bhakti Luhur. 

Daarom is Bhakti Luhur steeds meer afhankelijk van de steun en hulp van kleine donateurs. 

Uw steun voor Bhakti Luhur blijft dus ook heel hard nodig. 

 

Wist u trouwens dat u ook vaste donateur van de SOZA kunt worden. Voor een klein bedrag van 

5 euro per maand (of een veelvoud daarvan) steunt u Bhakti Luhur om de hulp en verzorging aan 

arme en gehandicapte kinderen ook het volgend jaar weer voort te kunnen zetten. 

Kijk op de vernieuwde website voor meer informatie hierover. 

 

voor de

vrienden van  

 

 



Reparaties aan gebouwen 

Hier ziet u enkele foto’s van een oudere wisma die meerdere reparaties nodig heeft.  

Een lekkend dak, schimmel op de muren, een verouderde keuken.  

 

 
 

U begrijpt dat dit ook niet bevorderlijk is voor de gezondheid van de kinderen die daar moeten 

wonen. Op het moment zijn er meerdere wisma’s van Bhakti Luhur die reparaties nodig hebben 

doordat de gebouwen verouderd zijn. 

Uw steun en hulp kunnen we daarom hard gebruiken om deze gebouwen weer in orde te maken zodat 

alle arme en gehandicapte kinderen in een goede en gezonde omgeving geholpen kunnen worden. 

 

Nieuwe website en nieuw logo voor de SOZA 

Zoals we reeds in de vorige nieuwsbrief vermeld hebben zijn we bezig de website van de SOZA in een 

nieuw jasje te steken. We hebben hierbij advies ingewonnen bij een bevriend grafisch vormgever. 

Hij heeft ons geholpen een geheel nieuwe website te maken die nu bijna klaar is. De website ziet er 

nu veel moderner uit en biedt ook meer mogelijkheden om u op de hoogte te houden van de laatste 

nieuwe ontwikkelingen van Bhakti Luhur in Indonesië. U kunt onze nieuwe website bekijken op 

www.soza.org .    

 
 

In dit proces van vernieuwingen is er ook gekozen om na 50 jaar over te gaan op een ander 

moderner logo. Het nieuwe logo dat vanaf nu gebruikt wordt ziet u boven aan deze nieuwsbrief. 
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De kinderen, de verzorgers en de 
leiding van Bhakti Luhur 

wensen U  

een fijne kerstdagen 
en 

Gods Zegen voor 2015 

 

Het postadres van de S.O.Z.A. is: 
Thaalpad 91, 6102 EH Echt. 
 

Let ook op onze IBAN-bankrekeningnummers!   

http://www.soza.org/

