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Beste Vrienden van Bali Bundar,

december 2012

Reflectie en bezinning zijn aan het eind van het jaar zaken
die ons bezighouden. Het is goed om te bedenken wat goed
ging en wat beter kan. De opening van de Bali Kids-kliniek
was een prachtige gebeurtenis, tevens ook een afsluiting van
een project. Het project kan door andere sponsors worden
voortgezet.
Bali Bundar gaat verder met bestaande projecten. Seraya in
samenwerking met WINS gaan we verder begeleiden naar
een zelfstandig bestaan. Diverse sponsoren hebben al steun
toegezegd voor het varkensproject van Wayan Berata. In
januari verwachten we minimaal twee boerderijen te kunnen
starten.
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Jembatan Senang gaat zijn volwassen fase in onder de bezielende leiding van Els en Kees
Sinjorgo. Els en Kees werken onder onze paraplu, maar verzorgen alles voor dit project.
Hulde voor de geweldige inzet!
Ypac blijven we ondersteunen door middel van het betalen van schoolgeld voor diverse
kinderen en het begeleiden van projecten waarmee de jongeren geld kunnen verdienen.
Nengah, Yuli en Yuyun blijven ons inspireren.
Maar we willen ook nieuwe projecten gaan ondersteunen. Wij zijn de afgelopen jaren diverse
malen in contact geweest met Senang Hati, een stichting die geleid wordt door twee
gehandicapte zussen. Eind volgend jaar loopt de lease van het huidige gebouw af en willen
ze een centrum in Gianyar openen. De grond is al gekocht en er staat een portiersgebouw.
Het bestuur wil in april/mei 2013 een besluit nemen of we deze stichting gaan helpen haar
droom te bereiken. U kunt de site http://www.senanghati.org al bezoeken en eventueel een
bijdrage storten op onze rekening onder vermelding van Senang Hati.
Wij willen graag verder om de wereld iets beter te maken voor de kinderen en gehandicapten
op Bali. Wij bedanken allen die ons afgelopen jaar geholpen hebben en wensen u en de
uwen veel geluk en gezondheid toe voor 2013.
Huub Mentink, voorzitter

SERAYA
Nogmaals brengen wij drie kinderen in Seraya onder uw aandacht, voor hen zijn wij dringend
op zoek naar een schoolsponsor. Wij stellen hen even aan u voor:

Dek Awan, 2e jaar Junior High School, sponsorkosten 25 euro per maand.
Zodra er voor hem een sponsor gevonden is, kunnen zijn ouders zijn zus
ook weer naar school laten gaan.
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Doni, 3e jaar Junior High School, wil natuurlijk zijn schoolopleiding volledig
afmaken. Want alleen dit geeft kans op een betere toekomst. Zijn
sponsorkosten bedragen 30 euro per maand.

Toni, 5e klas lagere school. Wil graag leraar worden, maar heeft nog een
lange weg te gaan. Zijn sponsorkosten bedragen 20 euro per maand.

Bovengenoemde drie jongens zijn allen afkomstig uit boerengezinnen. En in Oost-Bali is dit
absoluut een arm bestaan, mede doordat de grond niet vruchtbaar is en Oost-Bali zeer
droog is. Het is onze bedoeling dat met het varkensproject onder leiding van Wayan Berata
meer gezinnen hieruit een inkomen kunnen genereren, zodat ze zelf de schoolkosten van
hun kinderen kunnen gaan betalen. Maar dit is toekomstmuziek voor deze drie jongens. Als
u meer wilt weten over de werkwijze van sponsoring óf als u wilt investeren in het
varkensproject, stuurt u ons dan even een mailtje, info@balibundar.org.

JAAROVERZICHT 2012
Nyoman en Mudanis kookten in totaal 2700 kindermaaltijden in kindertehuis Yasa Kerthi,
geweldig! Kosten per maaltijd € 0,62.
Tot juli 2012 hebben wij voor 20 kinderen bij Bali Kids de studiekosten betaald. Andere
stichtingen hebben het nu van ons overgenomen.
De helft van de totale bouwkosten voor het nieuwe centrum van Bali Kids hebben wij
bekostigd.
Bij YPAC hebben wij voor drie jongeren de schoolopleiding betaald.
Voor Seraya hebben wij de salariskosten voor Wayan Berata, coördinator en Made Tuti,
penningmeester betaald.
Huub noemde het al: Kees en Els Sinjorgo werken erg hard aan de verdere ontwikkeling van
Jembatan Senang. Hun meest recente nieuwsbrief vindt u op onze website.
Tijdens twee Balireizen heeft Trudy alle projecten weer bezocht en ook ter plekke
meegewerkt. Huub en Trudy hebben de opening van Bali Kids bijgewoond en met het Bali
Kids-bestuur de toekomst besproken.
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De bijbehorende cijfers van deze activiteiten zullen wij
in het Financieel Jaarverslag 2012 bekendmaken

Stichting Bali Bundar

Hugo heeft op bekwame wijze de boekhouding van de
stichting verzorgd, waarvoor onze hartelijke dank!

Huub Mentink
voorzitter

En… u kunt ons nu ook vinden op Facebook:
www.facebook.com/stichtingbalibundar
Nogmaals, zonder uw steun kunnen wij niet. Bovenstaande
is allemaal verwezenlijkt door uw steun. Wij hopen ook op
uw bijdrage voor het volgende jaar!

Trudy Mentink-Nijssen
secretaris
Hugo Timmers
penningmeester
Kees Sinjorgo
bestuurslid
Postadres secretariaat:
Postbus 364
2400 AJ Alphen a/d Rijn
E-mail: info@balibundar.org
Website: www.balibundar.org
Tel: 0172 – 244 440
Mob: 06 – 46 02 77 11
Bankrekening 60.56.37.857
ABNAMRO Alphen aan den Rijn

Mede namens de kinderen in Bali:
Een gelukkig 2013!

Als ANBI aangemerkt door de
Belastingdienst, wat inhoudt dat
uw gift aftrekbaar is.

Ofwel

Selamat Tahun Baru!

3

