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“Warung Mitra” - Uma Loja Parceira 

O estabelecimento da Cooperativa, eventualmente denominada “Warung Mitra” (Loja Parceira), foi pensada para 

ajudar os funcionários do Hospital Budi Rahayu Pekalongan. Cooperativas como esta, destinadas a poupança e ao 

empréstimo, começaram a existir em 2007. A Província criou o fundo inicial para a fundação da cooperativa a qual 

ajuda os funcionários nas necessidades diárias de seus filhos e no custo da educação de seus filhos. Com a cooperativa 

Warung Mitra, os funcionários não precisam mais buscar empréstimos bancários com altas taxas de juros. 

 Em 15 de setembro de 2018, a Fundação Hospitalar emprestou uma pequena sala no hospital para que a cooperativa 

Warung Mitra pudesse se estabelecer. Inicialmente, os empréstimos eram apenas de dinheiro, mas agora também 

fornece produtos básicos como arroz, açúcar, óleo, macarrão, ovos, farinha de trigo, vários tipos de leite e bebidas. 

Os clientes da Warung Mitra não são apenas os funcionários do Hospital Budi Rahayu, mas também professores, 

funcionários da comunidade das Irmãs, as próprias Irmãs e os acompanhantes de pessoas internadas. Todos estão 

satisfeitos com o atendimento e se sentem ajudados. 

Para ampliar a capacidade da cooperativa Warung Mitra e atender mais clientes de diferentes grupos, a comunidade 

Saint Joseph cedeu o espaço de uma antiga garagem, que foi reformada, e agora é utilizada para a Warung Mitra. A 

localização é estratégica, pois fica próximo à rodovia e próximo ao estacionamento do Hospital Budi Rahayu. Concluída 

a reforma, em 15 de novembro de 2021, a nova sala foi abençoada pelo Pe. Fransikus Assisi Teguh Santosa. Os 

responsáveis pela cooperativa Warung Mitra são a Ir. Maria Franselin, o doutor Jefli Mandala Putra (administrador 

hospitalar) e Lilywaty (tesoureira da Fundação Santa Maria Pekalongan). Dois funcionários ajudam a atender os 

clientes e a fornecer as mercadorias. 

Durante o período da Covid-19, os funcionários e as Irmãs valorizaram a Warung Mitra ainda mais, uma vez que não 

precisam se deslocar para fazer compras. Podem simplesmente contatar a equipe da Warung Mitra, enviar uma lista 

dos itens necessários e, depois, retirar os itens antes do final do expediente da Cooperativa. O pagamento dos 

produtos adquiridos pelos colaboradores do hospital, pela comunidade, por professores e funcionários das escolas, é 

efetuado no final do mês, após receberem o seu salário. A dificuldade maior é encontrar mercadorias a preços baixos, 

mas a qualidade continua sendo uma prioridade. 

Esperamos que a cooperativa Warung Mitra continue se desenvolvendo e atendendo às necessidades dos clientes, 

bem como, se aventure em expandir-se ainda mais. Soli Deo! 


