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Operaties van kinderen van Bhakti Luhur 

 

  Het 4 jarige jongetje Wawan (Toleh) die een ernstige 

hartafwijking had, waar eerder over is bericht in een vorige 

nieuwsbrief, is op 31 oktober in Surabaya geopereerd. De 

operatie is heel goed verlopen en 7 november kom hij weer 

naar huis komen naar Wisma Patmos Atas op het grote 

hoofdcomplex van Bhakti Luhur. Hij is gelukkig heel goed 

hersteld. 

 

In oktober zijn 5 kinderen van Bhakti Luhur, met ernstige voetafwijkingen in 

Surabaya geopereerd door een Koreaanse orthopedisch chirurg.  

Deze arts is op uitnodiging van Perkasih Bhakti Luhur Surabaya (een organisatie 

van vrijwilligers die Bhakti Luhur steunt en helpt) naar Surabaya gekomen om 

belangeloos deze operaties uit te voeren. 

 

     
 

Bestuurswisseling ALMA 

 

De Alma is de zusterorde die Pater Paul Janssen lang geleden heeft opgericht en 

die nu samen met Pater Paul Janssen  de leiding op zich neemt voor Bhakti 

Luhur. In augustus heeft een periodieke bestuurswisseling plaatsgevonden 

waarbij enkele nieuwe zusters zijn benoemd en een verjonging heeft 

plaatsgevonden. 

Zuster Theresia Sutinem (Bu Trees) is het nieuwe hoofd van de Alma geworden 

en heeft samen met Pater Paul Janssen de leiding over Bhakti Luhur. 

 
Nieuwsbrief 
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UITGELICHT 
 

Yohannes Santoso heeft zijn studie afgerond. 

Eind okt heeft Yohannes Santoso (Yocon) zijn studie als accountant afgerond. Voorlopig  

wil hij zijn kennis gebruiken om Bhakti Luhur te helpen. 

Yoyon kwam als baby bij Bhakti Luhur, omdat hij werd geboren zonder armen en  

niemand voor hem wilde zorgen. Bij Bhakti Luhur werd hij verzorgt en kon hij ook  

naar school gaan. Op school leerde hij schrijven met zijn voeten en later leerde hij ook  

werken op een computer met zijn voeten. 

Een van zijn grote hobby’s is zingen en samen met andere kinderen van Bhakti Luhur  

heeft hij al vaker succesvol opgetreden.  
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Een nieuwe school 

 

Bhakti Luhur heeft in Mojorojo bij Blitar op 

Oost Java  in juli 2012 een nieuw schooltje met 2 

klassen in gebruik genomen.                                    

Dit schooltje is speciaal bestemd voor dove en 

slechthorende kinderen. 

Daarnaast wordt in dit schooltje ook onderwijs 

gegeven aan kinderen met een verstandelijke 

beperking. 

 

Gelukkig was het dankzij een goed financieel 

beleid van Bhakti Luhur en donaties van de 

donateurs o.a. van de SOZA dat het mogelijk 

was dit schooltje in gebruik te kunnen nemen. 

Veel dank voor al uw donaties die het 

mogelijk maken al het werk voor de 

gehandicapte kinderen van Bhakti Luhur 

voort te kunnen zetten. 

 

Pater Paul Janssen 


