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Beste Vrienden van Bali Bundar,

december 2013

Voor de meeste lezers van onze nieuwsbrieven is deze
periode een drukke tijd. Toch willen wij u graag informeren
over onze activiteiten tijdens het laatste halfjaar van 2013.
Deze keer met veel foto’s en minder tekst omdat een beeld
vaak meer zegt dan duizend woorden. Trudy heeft tijdens
haar reis van oktober jl. goede ervaringen opgedaan met
andere stichtingen waar we sinds kort mee samenwerken.
Zonder deze samenwerkingsverbanden zouden we veel
minder voor de kinderen in Bali kunnen doen. En zonder uw
samenwerking met ons uw financiële ondersteuning zouden
we al helemaal niets beginnen. Wij zijn en blijven u daar zeer
erkentelijk voor. Namens ons bestuur wensen wij u mooie
kerstdagen en een gezond en tevreden 2014 toe.
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Tijdens
ons verblijf op Bali in mei 2013 hebben wij besloten met twee andere stichtingen te
gaan
samenwerken
en elkaar te gaan helpen. Dit betreft de John Fawcett Foundation
Nieuwe
contacten…..2
(JFF) en Indonesian Solemen. We hebben in oktober € 1500,= gedoneerd aan JFF en
konden hun toen vragen met hun mobiele oogkliniek naar Seraya te gaan, waar wij samen
met Stichting Wins het Learning Centre hebben. In twee dagen tijd zijn 571 mensen
gescreend, van wie 289 schoolkinderen. Er zijn 259 brillen en 175 flesjes oogdruppels
verstrekt en zes staaroperaties verricht. Alle respect voor deze geoliede organisatie. En
gemiddelde kosten nog geen € 3,= per persoon.

De aankondiging in het dorp

Wachten op je beurt

Bingo…één van de vele
kinderen die een bril nodig
heeft
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De ok in de airco bus

‘wachtkamer’….ervoor

zo dankbaar….erna

De tweede dag werden alle geopereerde personen gecheckt, ogen gedruppeld en van nieuw
verband voorzien. Maar niet zonder waar te nemen dat ze weer kunnen zien, nu nog wazig,
maar na een paar dagen natuurlijk veel beter. En dat gaf de nodige dankbare reacties. Fijn
dat we dit hebben kunnen doen en komend jaar gaan we dit zeker herhalen in een ander
dorp.

De tweede samenwerking zijn we aangegaan met Indonesian Solemen en dat heeft er toe
geleid dat wij voor vier gezonde kinderen de schoolopleiding betalen. Met nadruk noemen wij
gezond omdat deze kinderen allemaal zwaar gehandicapte broertjes en zusjes hebben en
als de ouders er niet meer zijn, zullen deze kinderen later de zorg en verantwoording moeten
overnemen. En daar zullen ze beter toe in staat zijn als ze een opleiding hebben gehad.

Drie meisjes van twee bij elkaar
wonende families, de andere zeven
kinderen van deze families zijn
zwaar gehandicapt.
Ouders zijn er niet, dus opa en oma
zorgen voor Cynta en haar
gehandicapte broertje Kadek.

Drie van de zeven gehandicapte
kinderen
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SERAYA en herbestemming van gelden voor Senang Hati
Wij hebben in Seraya vrij snel na de start van ons Learning Centre een open klaslokaal
gebouwd. Maar een open klaslokaal heeft ook nadelen: in het regenseizoen slaat de regen
naar binnen. Inmiddels komen er dagelijks rond de 50 kinderen en dezen zijn verdeeld in drie
leeftijdsgroepen. Als er een vrijwilliger is die les wil geven en de vaste Engelse leerkracht er
ook is, geeft dit problemen met lesgeven in verband met geluidsoverlast. Het huidige
computerlokaal is veel te klein en inmiddels is het dak ook lek. Wayan Barata, onze
coördinator ter plaatse, kwam dus met het verzoek om een tweede lokaal te mogen bouwen,
een gesloten versie, waar dan ook een apart computerlokaal in komt. Alles is gebouwd op
zijn eigen grond en ook de nieuwbouw komt op zijn grond te staan. De bouwkosten voor het
tweede klaslokaal inclusief computerlokaal en extra meubilair zullen rond € 9000,= uitkomen.
Stichting Wins en wij hebben dit bedrag uiteraard niet op de plank liggen. Nu had Hugo
Timmers, onze penningmeester, afgelopen voorjaar een golftoernooi georganiseerd ten bate
van Bali Bundar. De opbrengst hiervan zouden we gaan bestemmen voor Senang Hati, een
gehandicaptenorganisatie. Echter, deze stichting is ontbonden op last van de overheid in
verband met een onduidelijke boekhouding en samenstelling van het bestuur. Hugo en zijn
partner Yvonne hebben nu besloten dat we het ingezamelde bedrag mogen aanwenden als
startkapitaal voor het nieuwe lokaal in Seraya.

De oudste groep waarvan twee kinderen erg blij zijn
met hun nieuwe bril.

Trudy bezocht ook twee ex-leerlingen die met behulp
van de Rotary Eerbeek-Zutphen een horecaopleiding
volgden en nu een baan hebben in een prachtig resort.
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ANBI-status en transparantie
Vanaf de oprichting van stichting Bali Bundar hebben wij de ANBI-status waardoor de door u
geschonken gelden fiscaal aftrekbaar zijn. De Belastingdienst heeft nu aangekondigd dat de
goede doelen met een ANBI-status per 1 januari 2014 op hun website verplicht zijn bepaalde
gegevens te vermelden in verband met een verbeterde transparantie richting donateurs en
wij vermoeden ook richting Belastingdienst. Wij hebben niet veel hoeven aanvullen op onze
website qua gegevens die leiden tot een verbeterde transparantie. Om het u en de
Belastingdienst (nog) makkelijker te maken hebben we op de website een aparte pagina
aangemaakt met een doorlink naar www.geef.nl. Hier treft u alle benodigde gegevens van
ons aan.

JEMBATAN SENANG
Voor de eindejaars nieuwsbrief van Jembatan
Senang verwijzen wij u graag door naar:

Stichting Bali Bundar
Huub Mentink
voorzitter

http://www.jembatansenang.nl/Nieuwsbrieven.htm

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