
Stichting Kita Juga, Wilhelminalaan 7, 5993 AB Maasbree, 077 4651855, email: info@kitajuga.com 
Stichting Semangat, Sevenumseweg 5, 5993 NZ Maasbree, telefoon: 06 29320512, email: info@semangat.nl 

 
 

 
 
 

UITNODIGING 
 
 
Na het overweldigende succes van de eerste editie in 2009 krijgt de Pasar Indonesia dit 
jaar een vervolg! Op zondag 17 april staat het Mafcentrum in Maasbree wederom in het 
teken van dit Oosterse evenement. Het belangrijkste doel: aandacht vragen voor de 
activiteiten van Stichting Semangat - een initiatief van Herm en Lea Pennings - en 
Stichting Kita Juga, een initiatief van Rosalien en Nelly Rutten.  
 
Deze twee Maasbreese stichtingen richten zich op het verbeteren van de 
leefomstandigheden in Indonesië. Semangat focust hierbij op het bieden van educatie, 
ouderenzorg en medische zorg op Oost-Java, Kita Juga zet zich in voor mensen met een 
handicap op het Indonesische eiland Flores. Doel is deze mensen te stimuleren in hun 
zelfstandigheid en hun gevoel van eigenwaarde.  
 
Via deze weg nodigen wij - Herm en Lea Pennings en Rosalien en Nelly Rutten - u van 
harte uit voor de tweede editie van de Pasar Indonesia.  
 
Alle gegevens op een rijtje:  
 

Pasar Indonesia.  
zondag 17 april van 11.00 tot 18.00 uur  

Mafcentrum, Pastoor Leursstraat 12, Maasbree   
 
Bij de stands van Semangat en Kita Juga kunt u zich uitgebreid laten informeren over 
onze activiteiten. Verder is er een Indonesische markt (pasar) en kunt u genieten van 
culinaire specialiteiten uit Indonesië. Op het podium worden zang, dans en Indonesische 
gevechtssporten gepresenteerd en in de filmzaal kunt u kijken naar films van onder meer 
Kita Juga en Semangat. In het café zijn workshops Djembee en Indonesische dans voor 
de kinderen van de communiegroep uit Maasbree.  
Ook aan de kleintjes is gedacht: er is een clown aanwezig en kinderen kunnen zich laten 
schminken of een heuse airbrush tattoo laten zetten! 
 
Het volledige programma van deze ‘Pasar Indonesia’ vindt u in de bijlage.  
 
Wij ontmoeten u graag op 17 april aanstaande! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Stichting Kita Juga    Stichting Semangat 
Rosalien en Nelly Rutten,    Herm en Lea Pennings, 
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NB. Ook uw familieleden en vrienden zijn van harte welkom op de ‘Pasar Indonesia’! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Programma Pasar Indonesia 

 
 

Rabobank-podium zaal  
12.00 uur Bianca, zangeres 

 12.30 uur Pepe, zanger 
 13.00 uur Shanna, een jong zangtalent 
 13.30 uur Pertiwi, Indonesische dans 

14.00 uur Endang Setiyawati, Indonesische zangeres 
14.45 uur Bianca, zangeres 
15.15 uur Pentjak-demonstratie door Setia-Hati Organisasi Maasbree  
15.45 uur Communiegroep Maasbree: Djembee en Indonesische dans 

 16.30 uur Pepe, zanger 
17.00 uur Pertiwi, Indonesische dans 
17.30 uur Endang Setiyawati, Indonesische zangeres 

 
Filmzaal 

13.00 uur ‘Ambon Manise, Tranen in het paradijs’ Een documentaire van  
Bram Janssen over het leven van een moslim en een christen  
op het eiland Ambon, jaren na de religieuze oorlog op de  
Molukken 

14.00 uur Presentatie Semangat  
14.45 uur Presentatie Kita Juga 
15.15 uur Merapi Tour & Travel: Indonesiëreizen 
16.30 uur Presentatie Semangat 
17.15 uur Presentatie Kita Juga 

 
Café 

14.00 uur workshops Djembee en Indonesische dans voor de  
   communiegroep 
18.00 uur Maluku Boys, Molukse band 

 
Kinderprogramma in de zaal 
Optreden clown Japie, schminken en airbrush-tattoos  
 
 
Ook uw familieleden en vrienden zijn van harte welk om op de ‘Pasar Indonesia’! 

 

 

 


