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UITNODIGING 
 
 
Wij als Nederlanders hebben het geluk dat we in een welvarend deel van de wereld 
geboren zijn en niet als bijvoorbeeld weeskind of landloze boer in Indonesië. De situatie in 
veel Derde Wereldlanden is vaak echter een direct gevolg van de activiteiten die de rijke 
landen daar in het verleden ontplooid hebben en de wijze waarop wij westerlingen 
vandaag de dag leven. Daar mogen we best eens bij stil staan, ons bewust van zijn! 
 
Dit bewustzijn is de reden dat in Maasbree vorig jaar twee stichtingen werden opgericht: 
Stichting Semangat – een initiatief van Herm en Lea Pennings - en Stichting Kita Juga, 
een initiatief van Rosalien en Nelly Rutten. Het verbeteren van de leefomstandigheden in 
Indonesië, dat is het belangrijkste doel van beide stichtingen.  
Semangat richt zich hierbij voornamelijk 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.  
 
Wij - Herm en Lea Pennings en Rosalien en Nelly Rutten - hebben onze krachten 
gebundeld, om gezamenlijk aandacht te vragen voor onze werkzaamheden. In dit kader 
nodigen wij u van harte uit om kennis te maken met het werk van Kita Juga en Semangat 
tijdens onze: 
 

Pasar Indonesia.  
zondag 26 april van 12.00 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 markt in Aziatische sfeer en kunt u genieten van 
Indonesische specialiteiten. Op het podium worden zang, dans en Indonesische 
gevechtssporten gepresenteerd en in de filmzaal kunt u kijken naar presentaties van Kita 
Juga en Semangat en naar de film ‘Ambon Manise’ (een productie van de Maasbreenaar 
Bram Janssen). Daarnaast is er een tombola met prachtige prijzen. En ook aan de 
kleintjes is gedacht: van 13.30 tot 15.00 uur is er een clown aanwezig, daarnaast kunnen 
de kinderen zich laten schminken. 
Het volledige programma van deze ‘Pasar Indonesia’ vindt u in de bijlage  
 
Wij ontmoeten u graag op 26 april aanstaande!  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Stichting Kita Juga   Stichting Semangat 
Nelly Rutten,     Herm Pennings, 
Voorzitter     voorzitter 
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Programma Pasar Indonesia 

 
 
Programma Podium zaal  
 
14.00 uur Jiri Taihuttu, gitaar 
14.45 uur Indonesische dansgroep 
15.30 uur Endang, Indonesische zangeres 
16.15 uur  Demonstratie door de Pencak Silat vereniging PSHT uit Venlo 
17.00 uur Indonesische dansgroep 
17.30 uur Endang, Indonesische zangeres 
18.00 uur Trekking prijzen Tombola 
  met aansluitend een optreden van Jiri Taihuttu in het café 
 
 
Programma Filmzaal 
 
13.00 uur Presentatie Kita Juga 
13.30 uur Presentatie Semangat 
14.30 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 

15.30 uur Presentatie Kita Juga  
16.00 uur Presentatie Semangat 
17.00 uur ‘Ambon Manise, Tranen in het paradijs’ 
 
Op de Aziatische markt staan marktkramen met o.a. kleding, wierook, sieraden, beelden, 
sambals, Indonesische worstjes en droomvangers.  
Natuurlijk kunt u ook Indonesisch specialiteiten proeven en kunt u iets drinken aan de bar. 
 
 
 
NB. Ook uw familieleden en vrienden zijn van harte welkom op de ‘Pasar Indonesia’! 
 
 
 

 
 


