
In maart 2014 openden de Broeders van Liefde het eerste – en enige – psychia-
trisch centrum op het Indonesische eiland Flores: Renceng Mose. Het centrum 
is met veel financiële en inhoudelijke steun vanuit Nederland gebouwd.  

Op Flores wonen een kleine twee miljoen mensen. Flores behoort tot het arm-
ste deel van Indonesië. De meeste mensen zijn er hulpbehoevend. Voorheen 
werden psychiatrische patiënten op Flores aan hun lot overgelaten. In crisissitu-
aties kregen agressieve patiënten kortstondig medicatie toebedeeld door de 
internist van het plaatselijk ziekenhuis, maar van een lange termijn-oplossing via 
therapie en persoonlijke begeleiding was geen sprake. 

Het psychiatrisch centrum van de Broeders van Liefde biedt de mogelijkheid om 
de patiënten aandachtig te observeren, met hen in interactie te gaan en hen de 
meest geschikte therapie en medicatie te verstrekken zodat ze hun situatie stap 
voor stap kunnen verbeteren. De uiteindelijke doelstelling van Renceng Mose is 
om deze patiënten opnieuw te laten integreren in een maatschappij die hen als 
evenwaardig beschouwd, die hen op een respectvolle en menswaardige manier 
behandelt. Renceng Mose bereidt de patiënten voor op hun re-integratie. Dat 
vraagt om begeleiding, ook als mensen het centrum hebben verlaten, want er 
bestaan in Indonesië nog heel wat hardnekkige misverstanden over psychiatri-
sche patiënten. 

Het rehabilitatiecentrum laat zien dat psychiatrische patiënten op een mens-
waardige manier kunnen worden behandeld en gere-integreerd kunnen worden 
in de maatschappij: dat er een alternatief is voor hun huidige situatie van ver-
waarlozing en marginalisering. Anselmus is daar een prachtig voorbeeld van! 

Verbetering van de veiligheid 
 
Het psychiatrisch rehabilitatiecentrum bevindt zich op een heuvelachtig terrein op 
enkele kilometers van de stad Ruteng. Het stuk grond waarop het centrum werd 
geplaatst, werd eerst genivelleerd. Hierdoor ontstonden langs de vier zijden van 
het terrein schuine hellingen of "taluds". Deze zijn vrij steil waardoor er, zo blijkt 
nu, een reëel risico is op erosie en grondverschuivingen, vooral in het regenseizoen 
wanneer tropische stortbuien heel wat ravage kunnen aanrichten. Bovendien is 
het centrum aan die zijden ook niet goed afgesloten.  
 
Fracarita Netherlands vraagt uw steun om de taluds te versterken en andere erosie 
bestrijdende maatregelen te treffen. Dat zal gebeuren in combinatie met het plaat-
sen van een goed hekwerk om het hele terrein.  Zo kunnen de patiënten veilig in 
Renceng Mose verblijven.   
  
 Benodigde middelen:  € 70.200,-  
 Reeds toegezegd:  € 27.000,- 
 Benodigd aan donaties: € 43.200,- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Waarvoor vragen wij uw steun? Het psychiatrisch centrum 
Patiëntkosten 
 
Er zijn 20 patiënten voor behandeling in het psychiatrisch centrum. Sommige ver-
blijven lang, anderen kort, maar het centrum is altijd vol.  Daarnaast begeleidt het 
centrum ook 250—300 psychiatrische patiënten in de thuissituatie. 10% daarvan 
betreft jongeren onder de 18 jaar.  
 
Voor de kosten van het verblijf en de behandeling in het psychiatrisch centrum en 
voor de behandeling thuis is voorlopig nog maandelijks geld nodig. Er zijn geen 
subsidies, overheidsgelden of andere financieringsbronnen in Indonesië. Mensen 
zijn niet of nauwelijks in staat om een eigen bijdrage te geven. Fracarita wil deze 
kosten vergoeden via maandelijkse donaties, collectes en andere acties. En uw 
steun is hierbij hard nodig.  
 
De totale kosten van één bed (één patiënt), met alle bijbehorende verzorging, zijn 
€ 200,- per maand. Die kosten zijn als volgt opgebouwd: medicijnen (26%), eten en 
drinken (37%), salarissen/therapie (26%), huisvesting en kantoor (8%), transport-
kosten (2%), rehabilitatie-activiteiten (1%) en persoonlijke verzorging (1%).  
Er zijn 20 patiënten, dus per jaar is een bedrag nodig van 48.000 euro.  
 
U kunt hieraan bijdrage op de volgende manieren: 

 door een éénmalige gift; 

 door een jaarlijkse bijdrage voor de periode van 5 jaar; 

  door de kosten van één patiënt voor één of meerdere maanden voor uw  
         rekening te nemen; deze kosten bedragen 200 euro per maand.   

 
 

 Benodigde middelen per jaar : € 48.000,-  
 Bijdrage Broeders van Liefde:  € 24.000,- 
 Benodigd aan donaties:   € 24.000,-  
 

We willen het centrum ondersteunen voor een periode van 5 jaar, tot eind 2020.  
 
 
 

Let wel, uw donatie heeft een extra effect omdat bij iedere euro die we van 
u mogen ontvangen door de Congregatie Broeders van Liefde een euro 
wordt toegevoegd!  

Anselmus,  

vóór de opname in Renceng Mose…. 

… en erna.  Anselmus vertrekt naar 

Java om daar te gaan studeren! 



Wie zijn wij? 

Fracarita Netherlands is onderdeel van 
Fracarita International. Dat is de 
wereldwijde ondersteuningsorganisatie 
van de congregatie Broeders van 
Liefde. 
 

Waar vindt u ons? 

Fracarita Netherlands 
Aalsterweg 289 
5644 RE Eindhoven 
 0031 40 2141 680 / bgg 2141 600 
fracarita-netherlands@fracarita.org 
 www.fracarita-netherlands.org  
Social Media: Facebook en Twitter  

Waar gaat uw steun 

naar toe? 

Fracarita Netherlands beperkt haar 
administratiekosten tot een mini-
mum. Meer dan 90% van ons budget 
gaat rechtstreeks naar de projecten 
in Indonesië. We vinden immers, net 
als u, dat uw hulp daar het meest 
nodig is! 

Samen voor  

Renceng Mose 
Psychiatric Rehabilitation Center and Clinic 

in Ruteng, Flores, Indonesië 

Hoe steunt u ons? 

U kunt via de “doneer nu” knop op  
onze website rechtstreeks aan Ren-
ceng Mose doneren. Ook kunt u uw 
gift overmaken op rekeningnummer 
NL77 RABO 0108 6723 28 t.n.v. 
Fracarita Netherlands o.v.v. uw naam 
en “Samen voor Renceng Mose”. 

Ontwikkelingssamenwerking lijkt voor 
vele mensen een ver-van-mijn-bed-
show, een investering van tijd, geld en 
energie die toch niet veel uithaalt. Onze 
ervaring spreekt dit tegen.  

Hoe kunnen we vanuit Nederland iets 
aan deze situatie veranderen? Wij zijn 
van mening dat het een utopie is om te 
denken dat de problemen in Azië opge-
lost kunnen worden vanuit Nederland 
alleen. Wij geloven dat de sleutel tot 
verandering bij de lokale bevolking ligt.  

 

De Congregatie Broeders van Liefde 
steunt via Fracarita Netherlands klein-
schalige lokale projecten in geestelijke 
gezondheidszorg, orthopedagogische 
zorg en onderwijs. Dit doen we door 
onze kennis in deze sectoren door te 
geven en materiële, personele en finan-
ciële ondersteuning te bieden.  Zo on-
dersteunen we in de ontwikkeling daar. 

Onze ondersteuningsacties lijken dan 
misschien een druppel op een gloeiende 
plaat, maar onze druppels zijn bijzonder: 
ze verdampen niet maar worden alleen 
maar groter.  

Waarom ontwikkelingssamenwerking? 

Alvast hartelijk dank voor uw steun! 

Onze druppels zijn 

bijzonder:  

ze verdampen niet 

maar worden alleen 

maar groter. 

Waarom 5 jaar?  
Fracarita Netherlands zet zich in om 
middelen en mensen in Nederland te 
mobiliseren en deze beschikbaar te 
stellen aan projecten in Azië. Dat doen 
wij echter niet zonder meer. Voor 
Fracarita Netherlands is het wezenlijk 
dat projecten, welke het ook zijn, zelf 
lokaal in hun eigen bestaan kunnen 
voorzien in een periode van 5 jaar. Dat 
geldt ook voor Renceng Mose. Met het 
geven van ondersteuning wordt tegelij-
kertijd gewerkt aan het verder verster-
ken van de lokale zelfstandigheid. Voor 
Fracarita ligt de sleutel tot verandering 
bij de lokale zelfvoorziening, in een 
samenwerking  

 
van de lokale bevolking, de lokale over-
heid en de lokale doelgroep. Door dat 
na te streven, kunnen wij het beste 
bijdragen aan verdere emancipatie en 
empowerment van al die mensen die 
wij vanuit Fracarita ondersteunen.  
 
Dit betekent dat in Indonesië wordt 
gezocht naar de mogelijkheden van 
economische zelfstandigheid. Vanuit 
andere projecten zijn er succesvolle 
voorbeelden, zoals het plaatsen van 
zonnepanelen, her verhuren van ka-
mers en het openen van winkels.  Dat 
inspireert ons om ook op Flores Income 
Generating Activities op te zetten.  


