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Drie kinderen overleden kort achter elkaar  

Ook Bhakti Luhur flink getroffen door coronapandemie 
 

Ook de centra van Bhakti Luhur zijn afgelopen jaar flink getroffen door de corona-

pandemie. Alleen al in Dieng (het hoofdcentrum) in Malang raakten 170 bewoners met 

het covid19-virus besmet. Tragisch was het overlijden van drie van hen, kort achter 

elkaar in juli.  

 

Alle besmette kinderen gingen tien dagen in quarantaine op 

het complex zelf, in speciale huizen, wat als voordeel had 

dat ze met hun broze gezondheid niet vervoerd hoefden te 

worden en in hun vertrouwde omgeving verzorgd konden 

worden. Personeel en zusters die besmet waren, gingen 

naar een quarantainelocatie elders in Malang. De covid19-

uitbraak had een grote impact op de gemeenschap. Vanuit 

de burgerlijke overheid en in de pers was er veel aandacht 

voor de besmettingen bij Bhakti Luhur. De gouverneur en 

burgemeester kwamen op bezoek, het leger zorgde voor 

bewaking van het complex en de politie hielp binnen. 

 

In september waren de meeste kinderen en verzorgers 

gevaccineerd, behalve de allerjongsten, die hiervan 

uitgezonderd zijn. Het is nu zorg dat de coronamaatregelen 

worden nageleefd. Daartoe kregen de kinderen speciaal op 

hen gerichte lessen m.b.t. het dragen van mondkapjes en 

het houden van afstand tot elkaar.   

 

Momenteel is er grote behoefte aan covid-beschermende middelen. Niet alleen voor de centra in 

Malang, maar ook op Surabaya, in Jakarta, voor de vele huizen op het platteland en voor de 

centra voor zorg en therapie op diverse locaties. Het betreft aanschaf van mondmaskers (die 

alle bewoners en verzorgers 

minimaal twee maal per dag 

vervangen), gezichtsschermen 

voor de dove kinderen (die 

vanwege communicatie geen 

mondmasker kunnen dragen), 

handdesinfecteringsmiddel, extra 

wasbakken met kranen en ook 

‘thermoguns’ voor meting van de 

lichaamstemperatuur.  

 

U kunt helpen bij de aanschaf 

van deze benodigdheden. 

Steun hen door een extra 

bijdrage aan ons over te 

maken op één van de in het 

briefhoofd vermelde nummers 

o.v.v. ‘corona-materialen’.  
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Nieuwe centrum in Batu begint vruchten af te werpen 

 
Het Batu Open Centrum voor Gehandicapten dat Bhakti Luhur in 2019 opende (zie 

eerdere nieuwsbrief) begint steeds meer vruchten af te werpen. Het is een centrum 

geworden met een veelvoud aan activiteiten waar ouders uit de wijde omgeving van 

Batu met hun kinderen met een beperking terecht kunnen voor consultatie, therapie en 

training. Dit alles gericht om hen zo goed mogelijk in hun thuisomgeving op te laten 

groeien. Het centrum is één van de laatste ideeën die pater Paul Janssen kort voor zijn 

overlijden had en die onder enthousiaste leiding van Zr. Leny Kilmas en haar team 

worden gerealiseerd.  

 

Het centrum probeert zoveel mogelijk zelf inkomsten te generen om de zaak draaiende te houden 

en krijgt daarbij hulp van mensen uit de omgeving. De economische impuls versterkt de lokale 

gemeenschap en zorgt er tevens voor dat de aanwezigheid van Bhakti Luhur steeds meer 

geaccepteerd wordt.   

 

Op ruim 7 ha. grond staan – mede door onze 

stichting SOZA gesubsidieerde – fruitbomen en 

worden groenten verbouwd. Scholieren van Bhakti 

Luhur uit Malang helpen in het kader van hun 

educatie regelmatig mee. In de coronatijd is men 

ook begonnen met het produceren van tofu, een 

populair eiwitrijk sojaproduct. Restafval daarvan 

dient als veevoer en voor de vissen die er ter 

consumptie gekweekt worden. De producten zijn 

niet alleen voor eigen gebruik, maar vooral ook 

voor de centra in Malang.  

 

Veehouderij is van groot belang en wordt 

financieel mede ondersteund door onze stichting. 

Zo worden er kippen, geiten, ganzen en koeien 

gefokt voor eigen consumptie, voor verkoop (wat 

inkomsten genereert) en voor bemesting van de 

gewassen. Vrouwen uit de buurt helpen bij het 

maken van batik. Deze gekleurde stoffen worden 

op bestelling verkocht en worden ook gebruikt 

voor kleding van de kinderen van Bhakti Luhur.   

 

Op onze website www.soza.org is meer 

beeldmateriaal te vinden over dit bijzondere 

project. En natuurlijk kunt ook ú uw financiële 

bijdrage hieraan leveren. Waarvoor dank.  

 

 

Uw hulp blijft heel hard nodig! 

 
Steun het werk van Bhakti Luhur.  

Help ons om de hulp en zorg voor deze kinderen met 

een beperking, geheel in de geest van pater Paul 
Janssen, voort te kunnen blijven zetten. Doneer op één 
van de in het briefhoofd vermelde rekeningnummers. 

Namens de kinderen dank voor uw gulle gave! 
 

   
 Colofon 

Stichting SOZA, Thaalpad 91,  

6102 EH Echt, soza@ziggo.nl 

www.soza.org       

www.bhaktiluhur.org         

www.facebook.com/soza.org 
 

Kinderen, verzorgers en leiding van Bhakti Luhur 

én het bestuur van de Stichting Ontwikkelingshulp 

Zuid-Azië wensen u en de uwen, speciaal in deze 

bijzondere corona-omstandigheden,  

fijne Kerstdagen en Gods Zegen voor 2022  

in de hoop op betere tijden! 

http://www.soza.org/

