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Weer een vondeling in op Seruni 4 

In de vroege ochtend van 8 mei van dit jaar, heerst er grote opwinding in Bhakti Luhur. Voor het 

kantoor van Bhakti Luhur is een baby te vondeling gelegd; een jongetje, verpakt in een gele deken met 

daarnaast een plastic tas met een paar babyspullen en melkflesje.  

Niemand weet wanneer en door wie de baby daar is 

neergelegd. Natuurlijk zijn ook de ouders niet bekend. 

Als het jongetje  in de armen van Romo Janssen wordt 

gelegd zegt hij op de voor hem zo kenmerkende wijze: 

“wij ontvangen dit kind met open armen en zullen hem 

met al onze liefde helpen en verzorgen!”.   

Tot ontroering en verbazing van iedereen vraagt Pater 

Jansen om het kind naar hem te noemen Paulus 

Hendrikus, gevolgd door Kurniawan. Pater Jansen 

beschouwt de baby als Gods geschenk aan Bhakti 

Luhur (Kurnia = gunst/gift/genade). 

 

Paulus Hendrikus Kurniawan verblijft nu samen met twee 

andere kinderen, Gizela en Ria, in Malang waar ook pater 

Jansen woont. De kinderen delen eenzelfde lot; ze zijn door 

hun ouders te vondeling gelegd. 

Romo Jansen is blij zijn huis met de kinderen te mogen 

delen.  

Natuurlijk wordt er samen met de zusters in het huis goed 

voor de kinderen gezorgd, maar er wordt ook tijd 

vrijgemaakt voor spelletjes en andere leuke dingen. De drie 

kinderen zijn gezond en speels en tonen zich blij en 

gelukkig met de liefde die zij van iedereen krijgen. 

 

 

Bhakti Luhur ontvangt ziektepassen uit handen van de Indonesische president bapak Joko 

Widodo. 

Begin 2013 heeft Bhakti Luhur een verzoek ingediend bij de sociale dienst van Malang, om een KIS 

(“Kartu Indonesia Sehat”, oftewel Indonesische gezondheidskaart/zorgpas) te mogen ontvangen voor 

de twaalf zwaar gehandicapte kinderen.   

Na bijna twee jaar wachten heeft Bhakti Luhur goed bericht ontvangen: Het verzoek is door de 

regering ingewilligd.  
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De kinderen kunnen behalve het recht op een KIS 

ook een jaar lang een uitkering krijgen, waardoor zij 

behalve gratis ziekenhuisbezoek- en behandeling ook 

een geldbedrag van 300.000 rupiah per maand 

ontvangen. 

Heel bijzonder was dat de KIS door President Joko 

Widodo persoonlijk aan enkele kinderen werd 

overhandigd tijdens zijn bezoek aan Malang. Op 21 

mei 2015 waren de twaalf kinderen uitgenodigd in de 

Islamitische kostschool te Malang, om de KIS-passen 

uit handen van de president te mogen ontvangen. De 

kinderen Widya Rosalia, Eka Prasetyo en Ika 

Handayani vertegenwoordigden de groep van twaalf bij de overhandiging. Voor hen was het natuurlijk 

een bijzondere sensatie om de hand van de president te mogen schudden: ze hadden niet kunnen 

dromen ooit oog in oog met de huidige president te 

staan en met hem te kunnen praten.  

Als gebaar van dank, namens Bhakti Luhur, ontving de 

president een door de gehandicapte kinderen 

handgemaakt batik kunstwerk. Sarinah bood bovendien 

een bijzondere Batikstof aan. 

De stof was door haar zelf ontworpen en vervaardigd. 

Ontroerd legde zij de doek in handen van bapak Joko 

Widodo. 

Op onze beurt zijn wij dankbaar voor de toekenning 

van de KIS en blij getuige te hebben mogen zijn van 

het geluk en de blijdschap van de kinderen! 

 

 

Film over het werk van de SOZA en Bhakti Luhur. 

Op donderdag 7 mei was de première van de documentaire over het werk van de SOZA en Bhakti 

Luhur. Het was een druk bezochte en geslaagde première. Op zondag 17 mei en 5 juli is de film ook 

te zien geweest bij L1 op tv.  Enkele reacties op de film waren:  

“ Prachtige indrukwekkende documentaire, ….kippenvel.”  “ Wauw, blijft indrukwekkend 

mooi”  “ Imposante documentaire” “Super om te zien”  
U kunt  deze film bekijken ook via onze website www.soza.org 

 

       Bestuur Stichting Ontwikkelingshulp Zuid-Azië  
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De kinderen, de verzorgers en de 

leiding van Bhakti Luhur 

wensen U  

een fijne zomervakantie 

en 

Gods Zegen 

 

Bhakti Luhur heeft nog steeds 

uw steun nodig voor de nodige 

reparaties aan oudere wisma’s 

waar kinderen wonen. 
  


