
 
 
 
 
Geschreven door Pater P Janssen. 
Dina 
Dina Novita Sari is het enige kind van de moeder Suprihatin & Jasemo. Dina woonde in 
het bergdorpje Sidorejo Sukorejo Kec.Wates Blitar, waar zij leefde bij haar grootouders 
(ouders van de moeder Suprihatin). Dt omdat haar moeder (Suprihatin) moest werken in 
Surabaya als hulp in de huishouding.  Zij was enkele maanden na de geboorte van Dina 
in de steek gelaten door haar man, die nog steeds is verdwenen  Tot een jaar geleden 
was Dina een lief levendig kind en dat opgroeide met de liefde van haar moeder en haar 
twee grootouders, maar zonder de liefde van een vader.  
Toen Dina werd geboren was ze als een prinses, een mooi en slim meisje ,  soms een 
beetje ondeugend. Dina was een normaal meisje,  ze ontwikkelde zich goed. Dina kon 
zien, lopen, zingen en spelen met al haar vrienden en vriendinnetjes. Dina was een vro-
lijk, actief kind dat hield van  zingen en snel alle liedjes en bewegingen in het bhakti-
luhur kinderverblijf kon onthouden. Ook in de kleuterklas ging het heel goed. 
Het ging allemaal prima totdat  Dina  6 jaar oud werd . 
Toen sloeg het noodlot toe . Dina werd even bewusteloos  en tijdens het spelen viel ze. 
Niemand wist de oorzaak en wat te doen.  
Op 9 januari 2011 nam zij, samen met haar vriendinnen, nog deel aan de kerstviering in Mojorejo met de kinderen 
van Bhakti Luhur . Op die dag kon Dina nog steeds zien. Maar nog vóór het einde van de kerstviering werd Dina 
naar huis gebracht. Ze voelde heet aan en ze last had van braken.  
Een paar dagen later begon de situatie te verbeteren. Maar enkele weken later nam haar gezichtvermogen plotse-
ling af en aan het einde van januari kon ze niet meer zien. Dus brachten de moeder met de hulp van Bhakti Luhur 
Dina voor behandeling naar het ziekenhuis van Wlingi . Vanwege de beperkte apparatuur en medisch personeel 
werd Dina verwezen naar de oogkliniek van het Saiful Anwar General Hospital Malang .  
Op 2 februari 2011 was het eerste onderzoek. Het bleek dat naast het gezichtsvermogen ook het gehoorvermogen 
af nam. Ze bleek langzaam doof te worden. 
Uit de resultaten van verschillende onderzoeken en een MRI scan werd geconcludeerd dat de oren en ogen zelf  
gezond en goed waren. Maar er bleek ook dat zij kleine hersentumoren had, waardoor de doorstroming van de 
hersenvloeistof naar andere lichaamsdelen wordt verhinderd. Omdat deze tumor er al een lange tijd is, is de vloei-
stof in de hersenen te veel geworden en dit resulteerde in een aanzienlijke druk op de hersenen en uiteindelijk 
verlies van gezichts- en gehoorvermogen..  
 
Nodige medische interventies: Operaties uitgevoerd in 2 fasen:  
- Fase I: chirurgie voor een verstopt kanaal van de vloeistof van de hersenen naar de buik. Is alleen gericht op 
verdere progressieve accumulatie van de tumor en de vloeistof te voorkomen. Kan zij nog gered 
operatie. Op 23 Maart. Goed gelukt 
- Fase 2: Operatie voor het verwijderen van tumoren in het cerebellum. Op 19 April. 
Hier ligt de strijd tussen duister en Licht.  
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Tole 
In maart jl. kregen we bericht dat Wawan (ook 
wel Tole genoemd) , een jongetje van 3 jaar een 
ernstige hartafwijking heeft en dat hij moet wor-
den geopereerd. Tole kwam 2 jaar geleden met 
zijn moeder naar Bhakti Luhur. Hij was sterk on-
dervoed en kon niet lopen. Omdat zijn moeder 
niet in staat was goed voor hem te zorgen, gaf ze 
hem iedere dag alleen rijst met ketjap. 
Door de goede zorg van Bhakti Luhur werd Tole 
weer een vrolijk jongetje. De laatste maanden is 
hij echter heel stil en heeft blauwe lipjes. De zor-
gen om hem zijn groot, want een operatie kost 
minstens 50 miljoen Rupiah (ongeveer 4000 euro)  

 
Hopelijk vinden we daar sponsors voor. 


