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In verband met diverse omstandigheden ontvangt u deze
nieuwsbrief vrij laat. Hopelijk hebben de nieuwsgierigen
onder u af en toe een blik geworpen op onze website onder
het hoofdstukje ‘Nieuws ’ waar we af en toe berichtjes op
plaatsen.
In Bali is het nodige gebeurd sinds de laatste nieuwsbrief o.a.
de officiële opening van het nieuwe Bali Kids Children Centre.
Het bouw- en financiële verslag hiervan treft u ook aan op de
website, maar hieronder geven we e.e.a. in het kort weer.
Ook is er geweldig Olympisch nieuws over een bewoner van
YPAC, het gehandicapteninstituut dat wij al enkele jaren
ondersteunen. Het nieuwe schooljaar is alweer begonnen in
Bali en er zijn wederom diverse kinderen o.a. in Seraya die
graag een schoolsponsor zouden hebben zodat ze hun
schoolopleiding af kunnen maken.
Veel leesplezier wens ik u toe en namens allen dank voor uw
blijvende ondersteuning.
Huub Mentink, voorzitter

BALI KIDS BOUWPROJECT en OPENING
Trudy ging de maanden maart en april naar Bali om bij Bali Kids mee te helpen met de
verhuizing naar het nieuwe gebouw. Echter dit werd een kleine teleurstelling. Aangezien de
stroomvoorziening nog steeds niet was aangesloten kon het gebouw ook niet afgemaakt
worden. Dus zocht zij andere activiteiten om te doen. Engelse bijles aan de kinderen,
knutselen met de kleintjes enz. Tijdens schooltijd waren er altijd wel andere zaken te doen.
Omdat er nog niet verhuisd kon worden en de oude kliniek 1 maart leeg moest zijn, werden
de permanente kliniekkinderen ook tijdelijk ondergebracht in het kindertehuis. M.a.w. hoe
prop je 20 kinderen in een van oorsprong geschikt huis voor max. 6-8 personen. Gewoon
overal matrassen, veel schoonmaken, groepsgewijs eten en roeien met de riemen die je hebt
en af en toe de kinderen ‘luchten’ op het strand.
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In maart kwamen ook nog vier vrijwilligers uit Australië over om de tuin rondom het nieuwe
gebouw aan te leggen en kregen de vissen in de vijver bij de oude kliniek hun nieuwe ruime
behuizing eerder dan de kinderen. Uiteindelijk werd medio april de elektriciteit aangesloten
en kon er met man en macht afgebouwd worden. De verhuizing van alle kinderen zou eind
april plaatsvinden. Nog net op tijd voor Trudy om daaraan mee te helpen, maar een
verkeersongeval medio april maakte een einde aan die plannen. Zij is om deze reden eerder
terug naar Nederland gekomen. In juli was zij zover opgeknapt om samen met Huub weer
naar Bali te gaan om de officiële opening bij te wonen. En dat was een feestje uiteraard. Het
gebouw is werkelijk prachtig geworden, en wat een ruimte voor de kinderen en voor de
medische afdeling. Dit was een ambitieus project voor ons, maar heel mooi om te zien hoe
we dit samen met anderen hebben kunnen verwezenlijken. Vanuit Nederland is het
benodigde geld bijeengebracht door 53 grotere sponsors. Zij hebben allen vorige week de
officiële rapportage ontvangen. U kunt deze inzien via de snelkoppeling op onze homepage,
onder het menu. Hierin staan ook meer foto’s van het nieuwe centrum en van de officiële
opening.

Huub met kinderen

Trudy met Stuart, voorzitter Bali Kids en zijn
partner

LONDON IS CALLING!
Dit was de kop van een krantenartikel in Bali dat aankondigt
dat Nengah, vaste bewoonster van YPAC in Jimbaran, is
uitverkoren om uit te komen bij de Paralympics in Londen.
Zij doet aan gewichtheffen. Nengah heeft polio gehad en is
daardoor lichamelijk beperkt. Wij betalen sinds enkele jaren
haar middelbare schoolopleiding, de overheid draagt zorgt
voor de financiën van haar trainingskampen enz. En zijzelf
is degene die keihard gewerkt heeft om dit doel te bereiken.
Zij is 1 van de 6 sporters uit Indonesië die naar London
gaan eind augustus en heeft al vele wedstrijden gewonnen
binnen Azië. Wij wensen haar alle succes toe !
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SERAYA
Wij bezochten ook ons project in Seraya afgelopen juli dat wij uitvoeren in samenwerking
met Stichting WINS. Diverse kinderen zijn klaar met hun gesponsorde middelbare
schoolopleiding. Drie van hen gaan een vervolgopleiding in toerisme doen. Hun sponsors
waren zo vriendelijk om de sponsoring voor deze opleidingen door te zetten. Momenteel
staan er drie kinderen op de wachtlijst van Seraya, w.o. Dek Awan. Hij zit in de 5e van de
lagere school, maar maakt zich nu al zorgen over zijn vervolgopleiding. Zijn oudere zus doet
al SMP (Junior High School) maar als Dek Awan ook naar de SMP wil, moet zijn zus
stoppen, omdat er in de familie maar geld is om één kind naar de middelbare school te
sturen. Dus als u wilt overwegen om Dek Awan door zijn schoolopleiding te loodsen,
voorkomt u ook dat zijn zus voortijdig moet stoppen. Helaas is de rolverdeling nog steeds
heel traditioneel in Indonesië. De schoolopleiding van een zoon gaat nog altijd voor, omdat
hij later ook voor zijn ouders zal moeten zorgen. De gegevens van de drie kinderen op de
wachtlijst vindt u onder deze link :
http://www.winsfoundation.com/DB/waitinglist_Bali.html
Het centrum in Seraya ziet er geweldig uit inmiddels. Wayan Berata, de coördinator, heeft op
eigen initiatief betere en ruimere gastenkamers gebouwd voor de vrijwilligers. De keuken
waar voor vrijwilligers gekookt wordt, is niet meer onder een bamboe afdakje maar in een af
te sluiten ruimte, wat natuurlijk veel hygiënischer is, de kinderen zien er gezond en energiek
uit en hebben tijdens de activiteiten de grootste pret.

De komende twee jaren betalen wij nog het salarissen voor Wayan Berata, de coördinator,
en een parttime penningmeester die samen met de kinderen hun persoonlijke boekhouding
bijhoudt m.b.t. de besteding van het sponsorgeld. Na deze twee jaar moeten zij een
‘business’ opgezet hebben waaruit hun eigen salaris gehaald kan worden. Er zijn gevorderde
plannen voor het opzetten van meerdere varkensboerderijtjes die worden uitgevoerd in een
coöperatievorm. Hierdoor genereren de lokale inwoners ook een inkomen. Wayan Berata
heeft hierover de leiding.
Voor de laatste 2 jaar salarissen hebben wij een bedrag van € 3000,= totaal nodig. Tot nu
toe haalden wij dit uit onze algemene reserves, maar deze behoeven momenteel dringend
aanvulling. Misschien wilt u zich niet vastleggen om een kind voor enkele jaren te
ondersteunen, maar wellicht wilt u wel een bijdrage leveren aan de twee salarissen. De
coördinator en de penningmeester hebben rond 45 kinderen iedere middag onder hun hoede
en doen geweldig werk. Van harte aanbevolen!
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KORT NIEUWS
Zoals wellicht bekend koken wij tweemaal per week
een gezonde maaltijd bij kindertehuis Yasa Kerthi in
Amlapura. Maar ook verstrekken wij schoon drinkwater
in grote jerrycans. Via de Rotary in Bali en Kees
Sinjorgo namen wij kennis van hele simpele maar
goede waterfilters waar kraanwater mee gezuiverd kan
worden tot schoon drinkwater. Wij hebben voor Yasa
Kerthi nu twee van deze filters aangeschaft. Na 4
maanden hebben we de aanschafkosten eruit.
Bevriend kunstenaar Hans van Weeren maakte tijdens
een werkvakantie op Bali in maart een prachtig
schilderij dat hij ter beschikking stelde voor een veiling
ten bate van Bali Kids, gehouden in een hotel aan de
westkust van Bali. Dank je wel Hans!
Tijdens deze periode maakte hij ook een schilderij van
de kinderen van Jembatan Senang. De familie van
Kees en Els Sinjorgo besloten dit schilderij voor Kees
en Els aan te schaffen ter ere van hun beider 70e
verjaardag. Een betere bestemming is niet denkbaar.
Afgelopen week is dit schilderij aan hun aangeboden.
Kees en Els, nogmaals gefeliciteerd en groot respect
voor het opzetten en voortzetten van jullie geweldige
project Jembatan Senang!
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