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Weg vanwege een nieuwe autoweg! 
In het centrum van Jakarta heeft Bhakti Luhur ook een groot gebouwencomplex 

met daarin 5 tehuizen voor kinderen, een schoolcomplex van 4 verdiepingen voor 

gehandicapte kinderen, een 
werkplaats, therapie 

ruimtes en ruimtes voor 
dagactiviteiten voor deze 

gehandicapte kinderen. De 
meeste kinderen die er 

wonen komen uit arme 
gezinnen of hebben 

helemaal geen ouders meer 
die voor hen kunnen 

zorgen. Ook gehandicapte 
kinderen uit de buurt 

kunnen hier naar school 
gaan. 

 
Het scholencomplex dat weg moet. 
 
 

Nu wil de overheid een nieuwe 
autoweg aanleggen van Puncak naar 

Serpong. Die nieuwe weg loopt 
precies over dit gebouwencomplex 

van Bhakti Luhur. Daarom moet 
Bhakti Luhur daar weg van de 

overheid. Natuurlijk geeft de 
regering wel een vergoeding, maar 

die vergoeding is voor Bhakti Luhur 

veel te laag om een soortgelijk 
gebouwencomplex op een andere 

plek in Jakarta op te bouwen.  
                                                                           Een van de tehuizen die weg moeten 

 

 
 

NIEUWSBRIEF voor de 

vrienden van Bhakti Luhur 

 

 



Ze kunnen in de buurt nog wel bij een andere tehuis van Bhakti Luhur bijbouwen, 

maar daar is de ruimte veel kleiner waardoor de nieuw te bouwen school daar 
ook kleiner moet worden. Tevens moeten ze daarvoor ook nog extra grond 

aankopen. 
 

 
 

In Jakarta wonen 222 kinderen in de 
tehuizen van Bhakti Luhur. Daarnaast 

worden er nog eens 191 kinderen geholpen 
in hun thuissituatie (CBR) 

Als ze het geld niet bij elkaar krijgen om een 
nieuw tehuis en school te bouwen, komen al 

deze arme en/of gehandicapte kinderen weer 
op straat terecht en kunnen ze geen goed 

onderwijs meer krijgen. 
 

 

Daarom is uw steun en hulp heel hard nodig. 
 

Steun het werk van Bhakti Luhur en help zo mee om weer een nieuw 

gebouwencomplex voor de arme gehandicapte kinderen in Jakarta op te 
kunnen bouwen. 

 
 

Enkele cijfers van de hulp die Bhakti Luhur op het moment biedt: 

 Intern in wisma’s Extern, hulp via CBR 

Totaal 1837 1630 

Java 1220 712 

Sumatra 89 93 

Kalimantan 117 92 

Regio NNT 323 505 

Molukken 88 228 
 

 

Uw steun is hard nodig ! 
Uw donatie kunt u doen op een van onderstaande bankrekening nummers 
 

 Bestuur Stichting Ontwikkelingshulp Zuid-Azië  

 

 
Colofon 

 

ING:   NL51 INGB  0001 1523 35  

RABOBANK: NL97 RABO 0142 0450 12 

ABN-AMRO:  NL88 ABNA 0579 1742 39 

 

Postadres 

Thaalpad 91, 6102 EH Echt 

 

E-mail:     soza@ziggo.nl  

 

Websites:  

www.soza.org       

www.bhaktiluhur.org 

         www.facebook.com/soza.org 
 

 

De kinderen, de verzorgers en de 

leiding van Bhakti Luhur 

wensen U  

een fijne zomervakantie 

en 

Gods Zegen. 

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 


