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Bedekt door een aswolk. 
Op donderdagavond 13 februari is de vulkaan Kelut, die op ongeveer 30 km van Malang ligt,  

uitgebarsten en daardoor moesten ruim 200.000 mensen worden 

geëvacueerd uit de directe omgeving. De aswolk is op ongeveer 3 km 

noord-west van Malang gepasseerd, maar enkele dorpen noord van 

Malang werden ook bedekt met een dikke laag as. ALMA zusters, 

medewerkers van Bhakti Luhur en Perkasih Bhakti Luhur Surabaya 

hebben hulpgoederen (dekens, rijst, water e.d.) naar het getroffen 

gebied gebracht. Ook is er directe hulp geboden aan (gehandicapte) 

slachtoffers door veldwerkers van Bhakti Luhur. 

 

Samenwerking met Perkins International. 
Na een onderbreking van een paar jaar, wil Perkins International haar expertise met betrekking tot 

hulp, onderwijs en therapie voor (Multi-)gehandicapte kinderen weer aanbieden aan Bhakti Luhur. In 

februari j.l. is de Perkins consultant voor Indonesië op bezoek geweest in Malang. Begin mei komt zij 

samen met de Indiaase Dr.Naomi Jacob, die gespecialiseerd is in hulp aan Multi-gehandicapte 

kinderen, naar Malang. 

Zij geven dan een workshop voor de Bhakti Luhur medewerkers die betrokken zijn bij de hulp aan 

Multi-gehandicapte kinderen en zij zullen met de betrokkenen problemen 

bespreken en gezamenlijk naar oplossingen zoeken. Eventueel zal er later nog een training worden 

gegeven. 

 

In Memoriam. 
Op 29 jan 2014 is geheel onverwachts tijdens zijn tweede reis naar Indonesië ons bestuurslid  

Dhr. Mart Claessens overleden. Wij zijn als bestuur heel dankbaar voor alles wat Mart in al zijn jaren 

binnen ons bestuur gedaan heeft. Mart was ook voor ons een speciaal persoon. Wij zullen hem in 

dankbare herinnering houden. Moge hij rusten in Gods’vrede. 

 

Nieuwe Website. 

Op het moment zijn we druk bezig om voor de SOZA een nieuwe moderne website te maken en een 

nieuwe lay-out voor de nieuwsbrief, waarin u makkelijk allerlei recente informatie over het werk van 

de SOZA en van Bhakti Luhur kunt vinden. 

Zo gauw deze klaar zijn zullen we u hiervan op de hoogte brengen. 

 

Bhakti Luhur helpt nu ook in Ananjaki Nggongie 

Ananjaki Nggongi is een afgelegen dorpje, gelegen in het Karera sub-district, op Oostelijk Sumba. Het 

dorp bestaat uit meerdere nederzettingen. De eenvoudige bevolking woont in sobere huisjes of 

hutjes.  Het is niet eenvoudig om Ananjaki Nggongi te bereiken. Het 

enige vervoermiddel erheen is de vrachtwagen. In het gehele gebied 

zijn slechts twee vrachtwagens. Deze worden zowel voor 

personenvervoer gebruikt als om dieren, en landbouwproducten voor 

de verkoop naar de stad te transporteren.  
Twee jaar geleden in 2012 heeft pastor Beny Leti Galli (pastor in het 

diocese Sumba) contact opgenomen met Romo Janssen met de vraag 
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of kinderen uit Ananjaki Nggongi bij Bhakti Luhur kunnen verblijven om daar te studeren, zodat zij 

na hun afstuderen gehandicapte kinderen- en kinderen die geen kans hebben om te studeren in 

Ananjaki Nggongi kunnen helpen en begeleiden.  
Romo Janssen heeft data van harte ingestemd. Het is een goed idee om de kinderen te laten studeren 

en terug te laten keren naar hun dorp, waar zij op hun beurt dan weer anderen verder kunnen helpen. 

Romo Janssen vindt het wel belangrijk dat ze, ondanks afgestudeerd te zijn, dat een paar zusters 

van Bhakti Luhur met de afgestudeerden meegaan naar Ananjaki Nggongi en daar zelf in hun 

levensonderhoud voorzien 

De zusters wonen nog in een (tijdelijk gehuurd) eenvoudig bamboe huis met beperkte faciliteiten.   
Samen met de bewoners van het dorp 

onderhouden ze het huis om daar de kinderen te 

kunnen ontvangen.  

De zusters leven het dagelijkse leven van de 

dorpsbewoners, voorzien in hun eigen 

levensonderhoud en hebben nu al zes kinderen 

in huis kunnen nemen om te verzorgen: Twee 

Albino’s, twee blind- doven en twee volledig 

lichamelijk gehandicapten.  

 

 

Behalve de zorg voor de kinderen in het zusterhuis, bezoeken de zusters ook gehandicapte kinderen 

die nog bij de eigen ouders wonen – CBR (Community Based Rehabilitation). 
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leiding van Bhakti Luhur 
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voortaan:  Thaalpad 9, 6102 EH Echt. 
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