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Jepara, INDONESIEN:  

Journalist Suprapto Ismudjito er død efter kort tids sygdom i en 

alder af 87 år 

Den 4. januar 2017 I Indonesien.  

I 1970'erne var Mr.Suprapto aktiv i en lokal kirke i vest Java. Han grundlagde en kristen avis 

og offentliggjore den i to årtier. Hans største resultat i livet var ‘Yayasan Penghibur. ’- 

Comforter Foundation. Han grundlagde Fundament i tidlig af 1980'erne med en medarbejder 

og hans kone Anna-Liisa Jaanu-Ismudjito. Yayasan Penghibur’s værk fremmer børn’s 

muligheder, sundhedspleje, socialt arbejde og udvikling af miljøbeskyttelse lokalt og med 

partnere bredt i det centrale Java. 

I 1985 åbnede Yayasan Penghiburs børnehjem dørene til børn, som var blevet forladt på 

grund af spedalskhed. Sammen med sin kone uddannede han lokalsamfundet om 

spedalskhed, så børn ikke længere blev forladt på grund af sygdommen. Derefter begyndte 

parret også at acceptere børn, der led af ekstrem fattigdom eller var krigsflygtninge eller af en 

anden grund havde brug for et hjem. Børnene gik i skole og senere fortsatte deres uddannelse 

eller gik på arbejde. De har også oplært psykisk handicappede børn, flere af dem har opholdt 

sig i det beskyttede værksted i Penghibur. I alt har circa 200 børn boet i Yayasan Penghibur 

børnehjem. For øjeblikket er der omkring 30 børn. Finske sponsorer har støttet børnene’s 

hjem fra begyndelsen. Penghibur blev medlem af Emmaus International i begyndelsen af 

2000-tallet. Mr.Suprapto var i stand til at bo hjemme næsten indtil det allersidste. I de 

foregående uger kom mange af de unge, som allerede var flyttet ud af børnehjemmet, for at 

besøge ham. Han vil blive hårdt savnet af AnnaLiisa, børnene, familie, venner og 

børnehjemmets sponsorer. Emmaus Asien og Emmaus International havde mulighed for at 

dele mange gode øjeblikke med ham under flere møder gennem årene. Han medvirkede altid 

med konstruktive synspunkter under sådanne møder, og hans værdifulde bidrag til at styrke 

Emmaus principper og værdier er altid blevet anerkendt. 
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