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Bezoek aan Bhakti Luhur door Wim Hukkelhoven, bestuurslid van de S.O.Z.A. 

 
Afgelopen september bracht ik een bezoek aan Bhakti  Luhur in Indonesië. Het was inmiddels alweer 17 jaar 

geleden dat ik dit land voor het laatst bezocht had.  Wat mij direct opviel was de enorme drukte op de wegen.  

De betjaks(fietstaxi)  die vroeger het straatbeeld bepaalden waren verdwenen. Het krioelde inmiddels van de 

gemotoriseerde fietsen, die als vliegen tussen de auto’s doorschoten op zoek naar een spaarzaam stukje 

ruimte om vooruit te komen in het overvolle straatverkeer.  

In Ciputat bij Jakarta heb ik een complex van Bhakti Luhur bezocht , bestaande  uit een grote school en enkele 

wisma’s (groepswoningen). Ruim 270 gehandicapte kinderen volgen 

hier aangepast onderwijs en krijgen therapie. Het hoofd van de school, 

zuster Cecillia, liet mij onder meer zien hoe een aantal kinderen met 

beperkingen bezig waren om keukenverpakkingsmateriaal om te 

toveren tot placematjes en modieuze boodschappentassen.  Als 

onderdeel van hun  behandelingstherapie leren deze kinderen om dit 

afvalmateriaal op creatieve wijze opnieuw te gebruiken.  Het 

eindresultaat was bestemd voor de  verkoop. Je zag hoe de kinderen, 

elk met eigen beperking, op liefdevolle wijze  behandeld werden.  Dat 

gaf een goed gevoel.  Inmiddels hangen er echter donkere wolken boven het complex in Ciputat.  De overheid 

heeft namelijk een weg over dit perceel gepland en is al begonnen met de onteigeningsprocedure.  Bhakti 

Luhur moet nu naarstig op zoek naar een nieuwe locatie.  Het is hierbij de vraag of er dan wel voldoende 

financiële middelen zijn om de hulp op eenzelfde wijze voort te kunnen zetten als voorheen.  U kunt zich 

voorstellen dat pater Paul Janssen en het bestuur van Bhakti Luhur zich momenteel grote kopzorgen maken 

over deze problematiek! 

In de stad Bandung op West -Java heeft Bhakti Luhur ook een wisma. Een drietal zusters van de ALMA zorgen 

hier samen met  enkele medewerkers voor de ruim 20 gehandicapte kinderen, die er verblijven.  Onlangs heeft 

men  verderop in de straat een woonhuis kunnen aankopen, dat gebruikt gaat worden als therapielocatie voor 

kinderen uit Bandung en omgeving. Er moet wel nog wat werk verricht  worden om het gebouw  geschikt te 

maken voor haar nieuwe functie.  Tegen het einde van dit jaar verwacht men het pand in gebruik te kunnen 

nemen.  

Ook in de op één na grootste stad van Indonesië, Surabaya, gelegen 

aan de noordkust  van Oost-Java, is Bhakti Luhur zeer actief. Men heeft 

hier o.a.  een complex met 10 wisma’s,  waar momenteel zo’n 90 

kinderen wonen. Wat opvalt is dat er naast gehandicapte kinderen  ook  

een 100 tal oudere vrouwen opgevangen worden.  Ze hebben meestal 

geen familie meer op wie ze terug kunnen vallen. Bij Bhakti Luhur in 

Surabaya hebben ze een thuis gevonden voor hun oude dag. Zo’n 18 

zusters van de ALMA , ondersteund door ruim 60 overige krachten, 
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zetten zich hier vol overgave in voor het wel en wee van jong 

en oud.   

De langste tijd verbleef ik in Malang, een oud koloniale stad in 

Oost-Java, gelegen op een hoogvlakte met een aangenaam 

klimaat.  In Malang bevindt zich de hoofdzetel van het 

instituut. Van hieruit worden de locaties van Bhakti Luhur, 

aanwezig op bijna alle Indonesische eilanden, aangestuurd.  

Ik bezocht het in Malang gelegen,  2,5 ha grote, complex 

“Dieng”  met zijn scholen, werkplaatsen, therapieruimten, 

kantoren en wisma’s,  waar momenteel ruim 400 kinderen wonen.  Als Limburger viel ik op mijn eerste dag bij 

Bhakti Luhur in Malang al direct met de neus in de boter.  De kinderen  vierden er namelijk een soort van 

carnaval. En dat in september! In een optocht  trok men rond over het complex. Iedereen  was mooi verkleed,  

fietsen en rolstoelen waren versierd. En allen hadden volop plezier.  Enkele dagen later was het wederom raak: 

de “verjaardag” van Bhakti Luhur op de feestdag van de H. Vincentius. Ook de inmiddels 91-jarige pater Paul 

Janssen was aanwezig, ondanks zijn broze gezondheid.  Hij gaf o.a. het startsein  voor het dansfestijn op het 

grote grasveld . Het was die dag echt een feest, waarbij bijna iedereen betrokken was, of je nu een beperking 

had of niet:  kinderen, studenten, personeel  en verzorgsters.  Men genoot ervan!  

Nu valt er bij Bhakti Luhur natuurlijk niet elke dag wat te 

vieren.  Mij viel echter op dat de opgewekte en blije sfeer die 

ik ervaren had tijdens het feest, al de tijd dat ik er verbleef 

merkbaar was, ondanks het kruis dat velen van hen met zich 

mee moeten dragen.  Het was mooi te zien hoe de kinderen, 

met of zonder handicap,  hun verzorgsters, de zusters van de 

ALMA  en alle overige die er werkzaam zijn,  met elkaar 

omgingen.  

Dat bijzondere gevoel herkende ik nog van mijn vorige bezoek, 17 jaar  geleden. Wat dat betreft was er dus 

gelukkig weinig veranderd.  Ook vele wisma’s van toen stonden nog steeds op het complex van Dieng.             

De meesten zijn al heel wat jaren intensief in gebruik  en moeten eigenlijk nodig opgeknapt worden.                  

En dat geldt voor meer wisma’s elders op de eilanden!  Het is een bron van zorg voor Bhakti Luhur.                     

Er komen steeds vaker aanvragen binnen voor bijdragen in het onderhoud van wisma’s, terwijl de financiële 

middelen die Bhakti Luhur beschikbaar heeft, maar beperkt zijn. 

Dus mocht u rond de Kerstdagen nog iets extra’s willen doen:  een gift voor het onderhoud van de wisma’s van 

Bhakti Luhur is altijd van harte welkom! 

Wim Hukkelhoven 

Bestuurslid  Stichting Ontwikkelingshulp Zuid-Azië  

 

 

22222222 
Colofoon 

 

ING:   NL51 INGB  0001 1523 35  

RABOBANK: NL97 RABO 0142 0450 12 

ABN-AMRO:  NL88 ABNA 0579 1742 39 

 

Redactieadres: 

Thaalpad 91, 6102 EH Echt 

 

E-mail:     egbertjanssen@ziggo.nl  

Telefoon:  06-29302922  

 Websites:  

www.soza.org       www.bhaktiluhur.org 

             Kijk ook op de facebook pagina’s van: 

SOZA 

  Janssen Paul 

  Egbert Janssen 

  Clara Susilawati 

De kinderen, de verzorgers en de 
leiding van Bhakti Luhur 

wensen U  
Fijne Kerstdagen,  

Gelukkig Nieuwjaar  
en 

Gods Zegen  

 

Het nieuwe postadres van de S.O.Z.A. is 
voortaan:  Thaalpad 91, 6102 EH Echt. 
 
Let ook op onze IBAN-bankrekeningnummers!   


