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Bhakti Luhur ontwikkelt nieuw therapeutisch centrum in Batu 

 
Sinds enige tijd heeft Bhakti Luhur een groot stuk land in de toeristische stad 
Batu op Oost-Java. Omdat het complex van Bhakti Luhur in Dieng, Malang, vol 

is met activiteiten en wisma’s, heeft pater Paul Janssen kort voor zijn 
overlijden, anderhalf jaar geleden, mandaat gegeven om gebruik te maken 

van de grond in Batu voor de ontwikkeling van activiteiten voor de kinderen 
van Bhakti Luhur en andere mensen die graag een therapeutische behandeling 
willen ondergaan. Op dit stuk land wordt nu het  ‘Batu Open Centrum voor 

Gehandicapten’ gebouwd. Het wordt over enkele maanden geopend. Bijzonder 
in dit complex zijn speciale sauna-apparatuur en een parallele balk (= 

looprek) van 200 meter. 
 

Van staatswege moet het gebied in overeenstemming 

zijn met de doelstellingen van Batu als toeristische 
stad, waar mensen komen voor ontspanning, therapie 

en landbouwactiviteiten. Recent onderzoek binnen 
Bhakti Luhur toonde aan dat de kinderen meer 
fysieke activiteiten en holistische therapieën zouden 

moeten hebben om hun metabolisme, fysieke groei 
en lichaamsherstelmechanisme te ontwikkelen. 

Verblijf in alleen een wisma met minimale fysieke 
activiteiten zou hun lichaamsontwikkeling 
verzwakken, maar door meer interactie met de natuur 

zou dit verbeteren. Als onderdeel van dit onderzoek 
heeft Bhakti Luhur saunatherapie voor de kinderen uitgeprobeerd (zie foto), met 

opmerkelijk resultaat. Sommige kinderen kunnen sindsdien beter slapen, hyperactieve 
kinderen worden rustiger, kinderen krijgen een 

betere bloedcirculatie, bepaalde wonden helen beter 
en bepaalde functies van het brein ontwikkelen zich 
beter. Dit heeft Bhakti Luhur geïnspireerd om in Batu 

een para-saunacentrum te bouwen waar fysiotherapie 
wordt gevestigd en de kinderen saunatherapie 

kunnen krijgen. Om sauna-apparatuur aan te 
schaffen die aansluit bij de omstandigheden van de 
kinderen met lichamelijke problemen is uiteraard veel 

geld nodig. Er wordt momenteel gezocht naar de 
meest geschikte  apparatuur die geheel op de 

kinderen kan worden aangepast.   
 
Voor de aanleg van de parallelle balk (looprek), is 

gebruikgemaakt van de bovenzijde van een bestaand 
afwateringskanaal, deze loopt door de natuur, 

waardoor er voor de kinderen directe interactie met 
de natuur mogelijk is (zie foto). Deze balk is 
waarschijnlijk de langste in Zuidoost-Azië.  
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Het ‘Batu Open Centrum voor Gehandicapten’ wordt in februari voor het publiek 
geopend. Voor een aantal plannen en projecten is echter nog veel geld nodig. Zo zijn 
fondsen en materiële ondersteuning nodig om de parallele bar af te werken, om gebruik 

te kunnen maken van twaalf of meer aangepaste saunafaciliteiten en enkele boilers. Ook 
voor het aanleggen van twee speeltuintjes en het opzetten van een trainingshal is nog 

ondersteuning nodig. Na de officiële opening van het nieuwe centrum zal er voor de 
ouders van de kinderen uit Malang en omgeving een open training plaatsvinden. Ook 
worden kinderen van de school van Bhakti Luhur en vanuit de wisma’s in Malang 

uitgenodigd om naar Batu te komen om een landbouwprogramma te volgen en tegelijk 
activiteiten in de natuur met hen te houden.  

 
 

Nieuwe kapel in aanbouw 

Veel gebed bij graf  

‘Romo Janssen’ 
 
Het graf van de in april 
2017 overleden pater Paul 

Janssen wordt druk 
bezocht. Veel bekenden 

van hem, zusters, 
medewerkers en kinderen 
van de door hem 

opgerichte tehuizen 
komen er regelmatig voor 

een kort gebed om steun, 
kracht en uit 
dankbaarheid.  

 
‘Romo Janssen’ ligt begraven 

op het terrein bij het 
hoofdcomplex van Bhakti 

Luhur in Malang op Java. 
Naast zijn graf wordt een 
nieuwe grotere kapel en 

ontmoetingsruimte gebouwd. 
 

 

Uw steun en hulp blijft heel hard nodig. 
Steun het werk van Bhakti Luhur en help zo mee de hulp en zorg voor 

deze arme en/of gehandicapte kinderen voort te kunnen zetten. Uw 
donatie kunt u doen op één van onderstaande bankrekeningnummers 
 

  Bestuur Stichting Ontwikkelingshulp Zuid-Azië  
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www.soza.org       

www.bhaktiluhur.org         

www.facebook.com/soza.org 
 

Kinderen, verzorgers en leiding  

van Bhakti Luhur wensen U  
een fijne Kerst en Gods Zegen voor 2019 

Geachte donateur,  
Geheel naar de tijdsgeest wil ook de 

stichting Soza uit oogpunt van 
kostenbesparing op productie- en 

verzendkosten van deze brief en om het 
milieu te sparen, deze nieuwsbrief zoveel 

mogelijk digitaal gaan verzenden. Geef 
ons uw naam, adres en mailadres door op 

soza@ziggo.nl en u ontvangt de brief 
voortaan digitaal i.p.v. per post. 
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