
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewoners van Bhakti Luhur gaan zelf kleding maken 
 

Een van de vaardigheden die bij Bhakti Luhur in Malang aan de bewoners met een 

beperking wordt onderwezen, is het 

maken van batik. De resultaten worden 

via diverse kanalen verkocht, wat een 

welkome bron oplevert van 

(kleinschalige) inkomsten. Door de 

covidpandemie en ook doordat mensen 

tegenwoordig liever kant-en-klare 

kleding kopen in plaats van stof om zelf 

kleding te maken, is de verkoop van het 

batikwerk drastisch gedaald. Om die 

reden wordt nu gezocht naar andere 

afzetmogelijkheden, zodat het batikken 

als activiteit kan blijven doorgaan.  

 

Nieuw is dat de bewoners nu, weliswaar op 

beperkte schaal, zelf van de batikstoffen 

kleding gaan maken. Dit levert niet alleen 

extra inkomsten op, maar zorgt ook voor 

een verbetering van de creativiteit van deze bewoners met een beperking. Bhakti Luhur wil 

daartoe de oudere kinderen en mensen die er al langer verblijven een beroepsopleiding 

aanbieden.  

 

Er is vooral behoefte aan naaimachines en -gereedschap, stoffen en garens. U kunt helpen bij de 

aanschaf, door uw financiële bijdrage aan ons over te maken op één van de in het briefhoofd 

vermelde nummers o.v.v. ‘naaimaterialen’.  

 

 

Heel Bhakti Luhur bakt! 
 

Binnen Bhakti Luhur is het belangrijk dat de kinderen die er opgevangen worden, naast 

onderwijs, allerlei vaardigheden krijgen aangeleerd, waardoor zij zich op oudere 

leeftijd meer zelfstandig kunnen redden in de samenleving. Rekeninghoudend met hun 

beperkingen wordt gekeken naar mogelijkheden om zelf aan de slag te gaan of zich te 

bekwamen voor de arbeidsmarkt. Zo kunnen de kinderen kookles krijgen, zodat zij zelf 

een lekkere en voedzame maaltijd kunnen bereiden. Ook is er veel aandacht voor het 

bakken van allerlei soorten cake.  

 

Behalve dat het gebak door de kinderen zelf wordt gegeten, kan het ook verkocht worden. Het is 

in Indonesië traditie dat mensen op religieuze feestdagen zoete taartjes serveren aan mensen die 

thuis op bezoek komen. Voor Bhakti Luhur is dit een extra bron van inkomsten. De kinderen zijn 

gebaat bij een betere toerusting van de leslokalen, waar ze nu met zeer beperkte middelen hun 

bak- en kookvaardigheiden aangeleerd krijgen en oefenen.  

 

Er is behoefte aan gasovens, mixers, blenders, taartvormen en allerlei ingredienten. U kunt 

helpen bij de aanschaf van deze benodigdheden, door een extra financiële bijdrage aan ons over 

te maken op één van de in het briefhoofd vermelde nummers o.v.v. ‘kookmaterialen’.  
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Elin, het tengere meisje 
 

Met korte pasjes huppelde het kleine meisje naar mijn motorfiets, die geparkeerd stond op het 

schoolplein bij Bhakti Luhur. "Mama,... morgen doe ik 

een IQ-test”, brabbelde ze terwijl ze aan mijn hand 

trok. "Waar moet ik dan over leren?" vroeg ze 

opnieuw. 

"Oh, morgen doe je een test om te ontdekken wat je 

talenten en interesses zijn, meisje. Zodat Bhakti Luhur 

jou en je vrienden als assistent-sociaalwerkers op de 

juiste plaats kan plaatsen," zei ik terwijl ik haar korte 

haar streelde. "Het is dus niet nodig om te studeren, 

maar morgen moet Elin zich concentreren op de testen 

en gewoon doen wat haar wordt opdragen". Ze 

antwoordde opnieuw. "Oké mama, dan ga ik eerst 

terug naar het wisma om mijn uniform te strijken, 

want morgen moet ik mijn officiële uniform dragen" zei 

Elin terwijl hij mijn rechterhand kuste. "Dag mama, tot 

morgen. Veel plezier met lesgeven" 

De volgende dag stapte het tengere meisje snel uit het 

busje dat haar naar de testlocatie had gebracht. Het 

uniform van de sociaalwerkster in spé was gezien haar 

kleine postuur aan de ruime kant. Elin haastte zich 

naar het tafeltje dat voor haar klaar stond om de test 

te maken, die was voorbereid door het Psychodiagnostic and Therapy Center Guidance Clinic-team van 

Bhakti Luhur. Die dag hebben 71 aankomende sociaalwerksters, die hun opleiding bij Bhakti Luhur 

volgen, de talent- en interessetest afgelegd met als doel hun capaciteiten, vaardigheden en 

persoonlijke kwaliteiten te achterhalen, zodat Bhakti Luhur hen kan plaatsen op basis van die punten. 

De zorg voor gehandicapte kinderen is niet eenvoudig en vereist vaardigheid, geduld en vooral 

roeping. 

Elin zag er bleekjes en wat verward uit toen ze achterbleef bij de zogeten Kreppelin-test, een test over 

snelheid en nauwkeurigheid. Zuster Endang vroeg mij om enkele kandidaten te helpen bij het 

begrijpen van de instructies. Er verscheen een verwachtingsvolle blik op het gezicht van het kleine 

meisje. Langzaam maar zeker probeerde ik haar te benaderen en haar uit te leggen hoe ze de test 

moest doen. "Mama, wacht op me, ik ben bang dat ik het mis heb", fluisterde ze langzaam. Ik kon 

alleen maar knikken omdat ik de andere deelnemers niet wilde storen. 

Na drie uur lang diverse toetsen te hebben doorstaan, konden de deelnemers terugkeren naar hun 

wisma’s. Elin kwam op me af. "Denk je dat de resultaten goed zijn? Ik wil eigenlijk soldaat worden, 

maar met een klein lichaam met zulke korte benen en armen, word ik dan geaccepteerd als soldaat?”, 

vroeg Elin. "Mijn lieve kind, misschien kom je niet in aanmerking om regeringssoldaat te worden, maar 

eerder om een strijder van Onze Lieve Heer die zorgt voor de achtergestelde kinderen en mensen met 

een handicap in jouw woonomgeving. Ook dát is een goede zaak! Je danst graag en bent vrolijk en je 

kunt goed omgaan met de de kinderen in jouw wisma. Ben daarom niet teleurgesteld, als je wens niet 

in vervulling gaat". Haar gefronste gezicht begon weer te stralen en er verscheen een lieve glimlach. 

"Bedankt dat je me altijd hebt gesteund en van me houdt als je eigen kind," sprak Elin voordat ze naar 

het busje ging dat haar naar huis bracht. 

Houd de moed erin, kind. Ook al ben je klein van stuk, je geestdrift en toewijding als assistent 

sociaalwerkster bij Bhakti Luhur zijn volop aanwezig. Je gaat nu zelf werken in de geest van pater Paul 

Janssen, ten dienste van kansarme kinderen, kinderen met een handicap en andere sociale problemen. 

Jaren geleden kwam je als klein en hulpeloos kind terecht bij Bhakti Luhur. Nu ben je uitgegroeid tot 

een flinke meid, die klaar is om mee te helpen!  
 
Opgedragen aan Benedikta Elin                   Door: Agnes Sapta W 

 

 

Uw hulp blijft heel hard nodig! 
 

Steun het werk van Bhakti Luhur. Help ons om de hulp en zorg 

voor de kinderen met een beperking, geheel in de geest van pater 

Paul Janssen, voort te kunnen blijven zetten. Neem de zorg van een kind 

voor uw rekening via het adoptieprogramma van het Missiebureau. 

Namens de kinderen dank voor uw gave! 

 

Kinderen, verzorgers en leiding van Bhakti Luhur 

én het bestuur van de Stichting Ontwikkelingshulp 

Zuid-Azië wensen u en de uwen  

fijne Kerstdagen en Gods Zegen voor 2023  

 


