Nieuwsbrief
voor de
vrienden van

Bhakti Luhur
Jaargang 15 nov 2010

Girorekening: 1152335;ABN-AMRO bank:5791.74.239

GEEF ZE EEN KANS

EN GUN ZE EEN TOEKOMST
Op 8 juni 2010 is er een nieuw
Wisma geopend in Merauke op Papua.
Hier worden gehandicapte en verwaarloosde kinderen opgevangen en verzorgd.
Wordt nu vaste donateur van de
SOZA.
Kijk voor meer info op
www.soza.org

UITGELICHT
Adriana Betty Purnamasari (Betty)
Haar ouders waren arm en
lieten haar achter in het
ziekenhuis.
Niemand wilde haar
adopteren omdat ze een
dwergje was met zeer
kromme beentjes.
De sociale dienst van Malang heeft toen Bhakti
Luhur gevraagd haar op te
nemen. Ze is nu een zeer
levendig kind dat bruist
van de energie.

INCLUSIVE EDUCATION PROGRAM
Bhakti Luhur wilde in 2007 beginnen met
een nieuw project, het Inclusive Education
Program (IEP) voor gehandicapte kinderen,
die middels dit programma voorbereid
worden op deelname aan het reguliere
onderwijs. Het IEP is bedoeld voor kinderen
met een visuele of auditieve beperking, maar
ook kinderen met een lichte verstandelijke
beperking nemen deel. Deze kinderen
gingen, omdat ze gehandicapt zijn, niet naar
school. En als ze wel naar school gingen dan
leerden ze niets omdat de leerkrachten van
een reguliere school niet wisten hoe ze deze
kinderen les moesten geven. Om te
onderzoeken hoe een dergelijk programma
het beste kon worden opgezet, is Bhakti
Luhur begonnen met een Pilot project. Dat
gefinancierd werd door de liefdadigheidsstichting, de Lee Foundation uit Singapore.
Na vele aanpassingen in het oorspronkelijke
programma waren de eerste resultaten
bemoedigend en is er in overleg met de
directeur van Terre des Hommes in Jakarta
besloten het IEP uit te gaan voeren op
Flores, West-Timor en Sumba. Begin 2008
is hiervoor een samenwerkingscontract voor
3 jaar ondertekend. Alma zusters van Bhakti
Luhur en plaatselijke leerkrachten werden
intern opgeleid, waarna ze hun werk konden
beginnen. Vaak onder primitieve omstandigheden in de desa, in een sobere ruimte of
soms buiten onder een tentzeil. Maar er
worden goede resultaten behaald en er is
veel animo van gehandicapte kinderen en
hun ouders om dit programma te volgen,
omdat de kinderen daarna het gewone of
bijzondere onderwijs kunnen gaan volgen.
Hopelijk wordt het contract met Terre des
Hommes begin volgend jaar verlengd.

VIATAAL.
Van 16 nov. tot 12 dec. 2009 is door specialisten van Viataal (tegenwoordig Kentalis)
uit Sint-Michielsgestel een training gegeven
aan therapeuten, leerkrachten en enkele
hoofden van afdelingen van Bhakti Luhur.
Doel van de training was om de kennis en de
vaardigheden van de specialisten van Bhakti
Luhur op het gebied van dove,
slechthorende, en autistische kinderen te
vergroten en hen nieuwe en verbeterde
methodes aan te leren. O.a. werd er praktijk
training gegeven in het gebruik van nieuwe
audiometers en het maken en interpreteren
van audiogrammen. Viataal heeft ook 2
audiometers, een aantal decibelmeters en
verschillende instructie DVD’s geschonken.
Mogelijke komt er in 2011 een
vervolgtraining.

Voor een vast bedrag per maand, kwartaal,
half jaar of jaar (dat u zelf bepaald) kunt u nu
vaste donateur worden van Bhakti Luhur.
Zo kunt u een eigen vaste bijdrage leveren
aan de leefomstandigheden van de arme en
gehandicapte kinderen en volwassenen van
Bhakti Luhur in Indonesië.
Wilt u vaste donateur worden, kijk dan
verder op www.soza.org of geef dit door via
egbertjanssen@online.nl

ENGELSE LES
Bhakti Luhur heeft een half jaar hulp gehad van een ouder Amerikaans echtpaar, die een
aantal kinderen, zusters en verzorgsters Engelse les hebben gegeven. Dit tot voldoening van
pater Paul Janssen, omdat hij Engels belangrijk vindt voor de toekomst van de kinderen,
maar ook voor de toekomst van Bhakti Luhur. Het Amerikaanse echtpaar is lid van het
Mormonen kerkgenootschap in Salt Lake City, die vrijwilligers uitzendt over de hele
wereld. Via dit contact is het ook gelukt een nieuwe braille printer gedoneerd te krijgen.
Deze speciale printer is zeer welkom als aanvulling op de reeds aanwezige printer en op de
computers met speciale software en hardware (brailleleesregels) waarop de blinde en slechtziende kinderen les krijgen in het gebruik van de computer en internet. Er zijn ook blinde
kinderen buiten Bhakti Luhur, die hier les krijgen. Het is geweldig om te zien hoe al deze
kinderen zo een nieuwe en zinvolle invulling aan hun leven kunnen geven.
JUBILEUM ALMA
De Ramadan en Idul Fitri vielen dit jaar beiden in september en
dan vindt zoals elk jaar ook de jaarlijkse vergadering van de
ALMA plaats.
Op 27 september
was het
precies 50 jaar
geleden dat
pater P.Janssen deze
zusterorde
heeft gesticht. Mede
onder leiding
van de ALMA zorgt
Bhakti Luhur
nu al meer dan 50
jaar voor de
arme, verwaarloosde en
gehandicapte medemens in Indonesië. Vandaar dat ze dit keer tijdens deze jaarlijkse vergadering het 50 jarig jubileum hebben
gevierd met een speciale heilige mis.
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