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Nieuwbouw in Jakarta
Het gebouwencomplex van Bhakti Luhur in Jakarta
moet weg van de overheid omdat de overheid
daar een nieuwe weg wil aanleggen. De regering
geeft wel een vergoeding, maar die vergoeding is
veel te laag om een soortgelijk gebouwencomplex
op een andere plek in Jakarta op te bouwen.
Uw hulp blijft daarom heel hard nodig!

ALMA BHAKTI LUHUR COMMUNITEITEN OP HET EILAND SUMBA NUSA TENGGARA
TIMUR
Op het eiland Sumba heeft ALMA BHAKTI LUHUR
3 communiteiten te weten:
- Communiteit Waikabubak in West Sumba,
- Communiteit Waingapu in Oost Sumba
- Communitiet Nggongi in het district Karera Oost
Sumba.
We zullen hier vertellen over de communiteit Nggongi
in het district Karera Oost Sumba.
Nggongi is een
klein dorp in de
binnenlanden van het district Karera en het ligt 169 km
van de stad Waingapu. Om daar te komen gebruikt men
meestal een vrachtauto die ook allerlei vee vervoerd
In 2012 werden 2 ALMA zusters naar Nggongi gezonden
en ze woonden daar in een eenvoudig hutje van
bamboe van de parochie. De ALMA zusters werkten daar
als pastoraal werksters en ook als sociaal werksters en geven geestelijke bijstand aan de
kinderen, jongeren en volwassenen aldaar. De ALMA zusters kregen van de lokale
bevolking aldaar ook een stuk grond ter bruikleen om te beplanten met groenten, mais en
aardnoten en een ander stuk grond om te beplanten met rijst. Dit als een voorbeeld voor de
lokale bevolking zodat ze ook hun grond willen verbouwen. Er heerst daar namelijk elk jaar
hongersnood.

Na 2 jaren in Nggongi gewoond te hebben
waren er ouders die hun kinderen met speciale
behoeften bij de zusters brachten. Nu wonen er
9 kinderen samen met de ALMA zusters in huis.
Er is nog geen school voor deze kinderen met
speciale behoeften.
Ondanks dat deze school er niet is leren deze
kinderen hier lezen, schrijven en rekenen en om
de
beurt onderwijzen de zusters deze kinderen in
hun eenvoudige hutje. Zware gevallen worden
naar het centrum van Bhakti Luhur in Waingapu
gebracht.
Met uw steun kan ook hier een schooltje
gebouwd worden waar deze kinderen
onderwijs kunnen krijgen

Hallo allemaal!
Ik ben Marie-Louise Wolters, 23 jaar en kom uit
Lierop. Op dit moment ben ik in Indonesië waar ik bij
Bhakti Luhur Malang als vrijwilligster aan de slag
ben.
Lees mijn hele verhaal op de website van de SOZA
www.soza.org

Uw steun en hulp blijft heel hard nodig.
Steun het werk van Bhakti Luhur en help zo mee de hulp en zorg voor
deze de arme en/of gehandicapte kinderen voort te kunnen zetten.
Uw donatie kunt u doen op een van onderstaande bankrekening nummers
Bestuur Stichting Ontwikkelingshulp Zuid-Azië
De film over het werk van de
SOZA en Bhakti Luhur die
vorig jaar gemaakt is kunt u
nog steeds bekijken op
www.soza.org
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