BATU 2021:
VERSLAG VAN INKOMSTEN GENERERENDE PROJECTEN
PROJECT BOOMGAARDEN EN VELDEN
1. Er zijn boomgaarden aangelegd, bestaande uit
366 mandarijnenbomen, waarvan inmiddels 146
bomen oogst hebben opgeleverd. Daarnaast staan
er 37 bomen met sinaasappelen en citroenen.
Ook zijn er 20 durianbomen aangepland, maar die
dragen nu nog geen vruchten.
Verder staan er avocado-, mango- en longanbomen
(klengkeng).
2. Er zijn velden met cassaveplanten, zoete

Zoete aardappelplant (foto 1.1 )

aardappelen, maïs en moestuinen aangelegd. Alles
wordt geteeld in de seizoenen.

Maïsveld na een paar maanden van groei (foto 1.2)

Jonge maïs (foto 1.3 ) 1.3)

De scholieren van Bhakti Luhur helpen bij de maïsoogst (foto1.4)

De 146 sinaasappelbomen leveren
inmiddels al vruchten op.

Zr. Leny Kilmas keurt de sinaasappels (foto 1.5)

Sinaasappelbomen klaar voor oogst (foto 1.6)

Er zijn 300 citrusbomen aangepland (foto 1.6)

Hoewel de eerste inspanningen van het project nog geen maximale resultaten hebben
opgeleverd, dragen ze in ieder geval wel al bij in het voorzien in de dagelijkse behoeften
binnen Bhakti Luhur. Het grootste deel van de oogst werd naar Bhakti Luhur in Malang
gebracht, naar wisma Patmos Atas van het Dieng 40 complex en deels naar wisma Mawar 47
van het Seruni complex.

De oogst van chinese kool (paksoi) (foto 1.7)

De paksoi wordt ook geleverd aan Dieng (foto 1.8)
De oogst van chinese kool (Paksoi) (foto 1.7)
De oogst van chinese kool (Paksoi) (foto 1.7)

BATU 2021:
VERSLAG VAN INKOMSTEN GENERERENDE PROJECTEN
PROJECT MEERVAL
Er zijn vier percelen met meervalvijvers. Het kweken van meervallen is eenvoudig omdat deze
vissen leven van het afval dat overblijft bij de productie van tofu. Het is de bedoeling dat de
kinderen met een beperking leren hoe de vissen te verzorgen. Bovendien vermindert het ook
het dagelijkse uitgavenbudget. Tijdens de COVID-19-pandemie hoeft er niet steeds naar de
markt gegaan te worden om te winkelen, maar kunnen de eigen producten gebruikt worden die
ter plekke gekweekt worden. Zo kan ervoor worden gezorgd dat ‘Batu’ meer zelfvoorzienend
is qua voedsel en dat alles wat er geconsumeerd wordt ook betrouwbaarder en hygiënischer
is.

Vijver vol met meervallen (foto 2.1)

Vijver vol met meervallen ( foto 2.2 )

Meervallen ( foto 2.3 )

BATU 2021:
VERSLAG VAN INKOMSTEN GENERERENDE PROJECTEN

PROJECT BATIK PERCIK
Een van de activiteiten die in ‘Batu’ gedaan worden om economisch meer onafhankelijk te
zijn, is het zakelijke Batik Percik-project. Hierbij wordt nauw samengewerkt met veldwerkers
van Resapombo. Dit gebeurt met hulp van een kleine groep oudere vrouwen uit de buurt, aan
wie geleerd is hoe gebatikte stoffen te maken. De batik wordt niet alleen gebruikt in Bhakti
Luhur, maar ook verkocht aan derden, bijvoorbeeld voor het maken van uniformen voor
overheidsinstanties.

Het aanbrengen van de kleuren (foto 3.2)

Het fixeren van de kleuren en het droogproces (foto 3.5)

Het uitkoken van de aangebrachte was (foto 3.6)

BATU 2021:
VERSLAG VAN INKOMSTEN GENERERENDE PROJECTEN

PROJECT PRODUCTIE VAN TOFU
De wereldwijde COVID-19-pandemie heeft ook Indonesië flink getroffen. In deze
economisch zware periode is ‘Batu’ met een bedrijfje gestart dat op een meer hygiënische
wijze tofu (een eiwitrijk sojaproduct) produceert; niet alleen bestemd voor consumptie
binnen de eigen gemeenschap, maar ook om elders te verkopen. Het bezinksel van tofu
kan worden gebruikt als voer voor het vee en de meervallen. Het productieproces van tofu
is te zien op de navolgende foto’s. Alles gebeurt nog steeds handmatig.

Het malen van de sojabonen (foto 4.1)

Zr. Susan F. Alma, maalt sojabonen (foto 4.2)

Het koken van de sojabonen (foto 4.3)

Waterkokers voor de productie van hete stoom (foto 4.4)
Sojakookproces (foto 4.5)

Hier wordt het bezinksel van soja gescheiden van het vocht (foto 4.6)

Het bezinksel van de sojabonen wordt gescheiden van het vocht (foto 4.7)7)

De mallen met de tofu (foto 4.8)

Het bezinksel wordt in mallen gegoten (foto 4.9)

Droogproces gedurende 40 minuten. (Foto 4.10) 4.10)

De tofu wordt in stukken gesneden, moet vervolgens een nacht weken in schoon water en gaat dan naar de markt
gebracht (foto 4. 11)11)

Deze producten worden verkocht aan Bhakti Luhur Dieng 40, Jln Mawar 47 en Mondoroko.
Zij kopen regelmatig producten bij ‘Batu’, evenals hotels, restaurants en andere tehuizen.
Kleine ondernemingen, zoals deze, zijn echter zwaar getroffen door de COVID-19-pandemie.
Gehoopt wordt dat de pandemie snel voorbij gaat en de bedrijfjes dan weer kunnen groeien.

De tofu is gereed om te worden gedistribueerd (foto 4. 12)12)

Levering van de tofu aan Gastenverblijf Modoroko
(foto 4.13)

Het bezorgen van de tofu bij het Aliante Hotel
(foto 4.14))

Tofu-aflevering bij Puncak Diengstraat (foto 4.15)

BATU 2021:
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PROJECT BOERDERIJ
De veehouderij bij ‘Batu’ bestaat uit kippen, geiten, ganzen en koeien, zoals te zien is op de
foto's. Het belangrijkste doel van het fokken van vee is het produceren van mest, bestemd
voor de gewassen. Deze mest wordt gebruikt om omliggende land- en tuinbouwbedrijven te
ondersteunen. Het kopen van kunstmest is vrij duur. Er kan dus beter gebruik worden
gemaakt van wat er aanwezig is. Op deze wijze kunnen heel concreet de dagelijkse
uitgaven van ‘Batu’ verlaagd worden. Naast het doel van mestproductie kunnen de kinderen
in de veehouderij ook verschillende dieren leren kennen, zonder dat er geld uitgegeven
moet worden om naar een dierentuin te gaan.

Etende kippen (foto 5.1)

Kippen op stok (foto 5.2)

Ganzenboerderij (foto 5.3)

Geiten verzorgd door Zr. Leni K. (foto 5.4)

Volwassen geiten (foto 5.6)
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Jonge geitjes (foto 5.5)

