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Deze eerste Nieuwsbrief van 2010 zal grotendeels gewijd zijn aan het overlijden van de 
voorzitter van de Stichting Ontwikkelingshulp Zuid Azië, de heer Egbert Janssen sr. 
Hij stierf geheel onverwacht in de vroege ochtend van 12 maart van dit jaar. De uitvaartdienst 
werd gehouden op 17 maart in de parochiekerk van O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen te Pey-
Echt, waarna hij begraven werd op het parochiekerkhof aldaar. 
Aan het einde van de uitvaartdienst sprak namens ons bestuur de secretaris, dhr. Jan 
Quaedvlieg uit Venlo. Enkele korte stukken uit zijn toespraak laten we hier volgen:  
 
Toen Paul na enkele omzwervingen via China en de Filippijnen in Indonesië terechtkwam en 
zich het lot van arme gehandicapte kinderen ging aantrekken werd bij het thuisfront van deze 
enthousiaste missionaris in 1963 de Stichting SOZA in het leven geroepen. Het was een 
initiatief van Egbert samen met de gemeenteambtenaar dhr. Laugs en een plaatselijke 
industrieëel dhr. de Haes. Egbert werd voorzitter en het jonge bestuur werd met nog enkele 
leden uitgebreid, waaronder mijn vader Frans Quaedvlieg, die provinciaal ambtenaar was bij 
de griffie in Maastricht. 
Toen mijn vader de leeftijd van 80 jaar naderde, vroeg hij mij zijn plaats in het SOZA-bestuur 
over te nemen. Dit deed ik graag en in 1987 vroeg Egbert me de taak van secretaris op me te 
nemen. Zo vormden wij van toen af het D.B. van de SOZA. 
 
Het merendeel van alle werkzaamheden werd echter door Egbert gedaan. Geweldig. 

Hij leefde helemaal voor de Stichting van zijn heerbroer 
Paul. 
Vaak is hij samen met zijn vrouw naar Indonesië gereisd 
en dan kwamen ze met vaak heel persoonlijke 
herinneringen aan de vele medewerkers van Paul, de 
zusters van de Alma, terug. Maar nog meer herinneringen 
aan de vaak zwaar dubbel gehandicapte kinderen, die in 
Bhakti Luhur een goed thuis hadden gevonden. 
Al die jaren van grote zorg om gelden bijeen te brengen 
voor dit prachtige werk van Paul. 
Ook jullie huis stond altijd open voor Paul en vaak ook 
voor de zusters van de Alma, als die in Nederland waren.  
Grote dank en waardering verdient Egbert voor al zijn 
inzet en betrokkenheid bij het mooie werk van zijn 
heerbroer Paul. Enkele jaren geleden deed de 
burgemeester dit  door namens de landelijke overheid 
hem te benoemen tot lid in de Orde van Oranje Nassau.  

       Dhr Egbert Janssen sr.             Moge onze goede God en Vader hem nu rijkelijk belonen  
                                                        in het hemels Vaderhuis. 



Het gehele bestuur van de SOZA was bij deze uitvaart aanwezig. Daarnaast zijn er door 
medewerking van Zuster Clara Susilawati (ook lid van de SOZA) ook enkele 
herdenkingsdiensten gehouden voor Egbert Janssen sr. in Indonesië. 
 
Enkele dagen na deze uitvaart heeft het bestuur zich beraden over de voortzetting van het 
werk van Egbert Janssen sr. Tijdens de jaarvergadering die heeft plaats gevonden op 19 april 
2010 is dit verder besproken. Aan het begin van deze jaarvergadering sprak de vice-voorzitter 
van ons bestuur drs. Wim van der Sluijs nog een woord van dank voor de grote inzet van 
Egbert Janssen sr. De wisma’s in Bhakti Luhur hebben alle een naam. De vice-voorzitter stelt 
aan de leiding van Bhakti Luhur voor één van deze wisma’s naar Egbert te vernoemen, 
waarna een moment van stilte volgde. 
 
Om het werk van de SOZA voort te zetten is het volgende afgesproken. 
Op wens van pater Paul Janssen en het bestuur van de SOZA is de zoon van Egbert Janssen, 
Egbert Janssen jr. unaniem tot nieuwe voorzitter benoemd.  
Ons bestuur is nu als volgt samengesteld: 
E.J. Janssen  jr. uit Echt, voorzitter;             Drs. W.H. van der Sluijs uit Cuyk, vice-voorzitter; 
J.J.M. Quaedvlieg uit Venlo, secretaris;      W. Hukkelhoven uit Reuver, penningmeester; 
M. Claessens uit Meerssen, bestuurslid;      K. Dortants uit Born, bestuurslid; 
Zr. Clara Susilawati uit Malang in Indonesië, bestuurslid. 
 
Voor vragen over de financiële adoptie van kinderen van Bhakti Luhur of informatie over de 
SOZA en het werk van Bhakti Luhur kunt u contact opnemen met Dhr. Egbert Janssen jr. 

Tel: 06-29302922     
e-mail: egbertjanssen@online.nl 

Voor vragen m.b.t. financiële zaken kunt u contact opnemen met Dhr. Wim Hukkelhoven. 
Tel: 077-4762480 

e-mail: w.hukkelhoven@online.nl 
 
Het postadres van de SOZA blijft voor alsnog gewoon: Schoolstraat 43 6102 AD  Echt 
 

SOZA en/of FODASA 
We blijven de Stichting Ontwikkelingshulp Zuid Azië (SOZA), maar zijn vooral in Indonesië 
beter bekend als Foundation Development Aid South Asia. (FODASA) Onze Nederlandse 
naam SOZA zegt in het buitenland helemaal niets; het is daarom dat pater Janssen ons 
verzocht de Engelse naam te gaan gebruiken, maar dat staat onze Ned. Wetgeving niet toe; het 
woord “stichting” moet er in vermeld staan. Derhalve hebben we reeds vorig jaar besloten 
onze naam tweetalig te gaan voeren. Dus: SOZA / FODASA 
 
Mogen we deze berichtgeving besluiten met de oprechte wens uit te spreken, dat U met ons 
het prachtige werk van pater Paul Janssen ten behoeve van vaak dubbel gehandicapte 
kinderen en volwassenen in Indonesië zult blijven ondersteunen met Uw gebeden, maar 
vooral ook met uw financiële ondersteuning. De economische crisis wordt niet alleen hier in 
het Westen gevoeld, maar Bhakti Luhur heeft hier ook erg onder te lijden en ziet zijn 
inkomsten achteruit gaan. Daarom is en blijft uw steun aan Bhakti Luhur ook zo belangrijk. 
Giften om ook Bhakti Luhur en alle gehandicapte kinderen te helpen in deze economische 
moeilijke tijden zijn dan ook van harte welkom op Girorekening: 1152335; ABN-AMRO 
bank:5791.74.239 


