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In de desa Kalibago-Kediri Oost Java
Kalibago ligt gedeeltelijk in een dorp aan de voet
van de berg Wilis en gedeeltelijk iets hoger op de
helling van de Wilis berg. Het dorp Kalibago, ligt in
het subdistrict Grogol, een deel van het district
Grenggeng, nabij destad Kediri, in de provincie Oost
Java.
In 1987 is hier een wisma van Bhakti Luhur geopend
om gehandicapte, arme en onverzorgde kinderen op
te vangen en te verzorgen. In Kalibago en Kalinanas
waren veel kleine kinderen zodat er ook een
kleuterschool werd begonnen in het gebouw van de wisma.
In Kalibago worden op het moment 17 gehandicapte kinderen verzorgd. Er werken 2 zusters, 2
verpleegsters en 5 sociaal werksters om deze kinderen te verzorgen.
Een zuster doet ook vanuit dit wisma meer dan 40 gehandicapte kinderen in hun eigen thuissituatie
helpen door deze regelmatig te bezoeken. Dit noemt met in Bhakti Luhur CBR ( Community Based
Rehabilitation)
Ook doen ze veel dingen voor het dorp Kalibago. Zo’n 20
jaar gelden zijn ze begonnen in hun tuin mangobomen te
planten. De mensen in het dorp hebben ze geleerd hoe je
voor deze mangobomen moet zorgen. Nu hebben ze
regelmatige oogsten van deze bomen wat voor hen een
bron van inkomsten is. Maar zuster Brigitta, het hoofd van
dit wisma heeft de laatste jaren nog meer bronnen van
inkomsten gezocht om de bevolking van Kalibago te
helpen.
Ze hebben nu achter hun wisma 2 grote betonnen bakken
waarin ze vissen kweken. Ze kweken de Lele en de Nila.
Deze vissen worden in Indonesië veel gegeten. Als de vissen groter zijn kunnen ze die verkopen. Ook
hebben ze limoenstruiken langs de rivier geplant waar ze
nu ook regelmatig oogsten van hebben.
Sinds enkele jaren hebben ze ook achter het huis enkele
sawa’s die ze samen met de lokale bevolking van
Kalibago bewerken. Elk jaar kunnen ze zo 2 keer rijst en
een keer maïs oogsten.

Op deze wijze probeert het wisma in Kailbago niet
alleen de gehandicapte kinderen te helpen maar ook
de bevolking van het dorp.

UITGELICHT
Ephifani Maria
Ephi is een meisje van 16 jaar. Ephi lijdt aan een speciale ziekte waardoor haar voeten en
benen heel groot en dik zijn, ook heeft zij tumoren in haar rug. Volgens specialisten is het
beter te wachten met een mogelijke operatie tot zij 18 jaar is. Ephi is een vrolijke meid die
woont in Wisma Lidwina.
Ze zit nu in de 3 klas van de middelbare school. Ze helpt in haar wisma ook mee in de
verzorging van een klein meisje die een heel groot afwijkend hoofdje heeft. Ze vindt dit leuk
om te doen.

Het laatste nieuws over Dina.
Nadat Dina Novita Sari vier maanden in het
ziekenhuis heeft gelegen met vier operaties,
is ze eindelijk in staat om naar ons huis terug
te keren met haar moeder.
Ze kan nu al zelf eten, ze kan praten en lacht
alweer een beetje. Ze is nog steeds blind,
maar haar gehoor is terug zodat een beetje
contact mogelijk is.
“In het donker steken we de straat over
zonder de overkant te kennen. Al uw hulp
geeft licht in haar toekomst. “
Veel dank aan iedereen die Dina geholpen
heeft !
Pater Paul Janssen

De kinderen, de verzorgers en de
leiding van Bhakti Luhur
wensen U een
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En
Gods Zegen over het nieuwe jaar
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