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Beste Vrienden van Bali Bundar,
Vorige maand ontving u van ons de verslaggeving over 2013
inclusief financieel jaarverslag. Inmiddels ligt de eerste helft
van 2014 ook weer bijna achter ons. In april ben ik een week
in Bali geweest, een bliksembezoek aan de meeste projecten
stond op de agenda. We zien duidelijke verbeteringen bij
onze projecten, en hoopvolle ontwikkelingen voor de
toekomst. Daarvan stellen wij u graag op de hoogte.

Awal Baru .................. 3

Wij danken u voor uw interesse in ons werk en wensen u
allen een mooie zomer toe.
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Huub Mentink, voorzitter

Ten slotte .................. 4

Seraya
Een grote wens voor Seraya was een tweede klaslokaal om de 50 kinderen die hier iedere
middag verblijven een betere leerplek te kunnen bieden. Het eerste ‘lokaal’ is een open
ruimte,
dus het is niet te splitsen voor het lesgeven aan verschillende groepen. De andere
Voorwoord……………..1
wens was een nieuwe computerruimte. Inmiddels is dit er allemaal gekomen. Naast het open
Ypacis…………………….…1
lokaal
een gebouw neergezet met twee ruimtes. Een computerlokaal en een gewoon
leslokaal.
Wij hebben hieraan € 5000,= bijgedragen en Stichting Wins heeft via hun
Seraya………………….…2
sponsors het restantbedrag aangevuld. Via WINS Singapore kwam er een aanbieding van
Nieuwe contacten…..2
EMC Singapore om het computerlokaal te voorzien van nieuwe laptops inclusief installatie en
instructie. Een groep van 14 personen kwam over uit Singapore om dit allemaal te
bewerkstelligen. Dit vergde veel van het organisatietalent van Wayan Barata, de coördinator
in Seraya. Maar met de nodige hulp is het allemaal gelukt. Begin juni kwam deze groep over
en is alles geïnstalleerd en hebben de kinderen twee dagen intensieve computerlessen
gehad. Hiermee is weer een geweldige basis gelegd voor de toekomst van de kinderen die in
een geïsoleerd gedeelte van Bali wonen. Via internet komt de wereld weer een stuk
dichterbij.
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Vijf jaar geleden zijn wij in samenwerking met Stichting Wins het project in Seraya gestart.
Gedurende deze 5 jaar hebben wij voor het salaris van de coördinator en een parttime
boekhouder gezorgd. Maar afspraak is afspraak, na 5 jaar moeten de salarissen uit eigen
verdiensten komen. Vanaf 1 juli a.s. staat Wayan Barata dus echt op eigen benen. Wij
hebben er alle vertrouwen in dat het gaat lukken en houden uiteraard de vinger aan de pols.
De sponsoring voor de kinderen blijft in handen van Stichting Wins en wij zullen hieraan ook
tijd blijven besteden om voor zo veel mogelijk kinderen schoolsponsors te vinden. Als u een
kind wilt sponsoren in Seraya, neem dan even contact met ons op. Voor een gemiddeld
bedrag van € 25 tot € 30 euro per maand kan een kind naar school, en verzekerd zijn van
een betere toekomst voor henzelf en de familie waaruit zij komen.

Vrijwilligers
Antoinette Peeters heeft gedurende enkele jaren voor Stichting Wins de stroom van
vrijwilligers geregeld voor alle WINS-centra. Vanuit Stichting Wins is nu een aparte
organisatie opgezet die alles regelt met betrekking tot vrijwilligers, met Antoinette aan het
roer. Meer info op http://www.vip-international.org. Van harte aanbevolen voor
vrijwilligers/stagiaires.

Waterfilters
In onze vorige nieuwsbrief vertelden wij u over de nieuwe samenwerking met Indonesian
Solemen. Zij komen hoofdzakelijk in arme dorpen en wijken om hulp te verlenen aan zieken
en gehandicapten. Een van de eerste levensbehoeften is schoon drinkwater, wat met een
simpel waterfilter bereikt kan worden. In plaats van drinkwater te moeten kopen of
leidingwater (indien aanwezig) te koken, kan in de Tulip-waterfilters bijna ieder water in een
paar uur tijd gezuiverd worden. De kosten van deze filters zijn rond 17 euro per stuk
(afhankelijk van de wisselkoers) en één filter is genoeg voor een gezin met een paar
kinderen om in de dagelijkse drinkwaterbehoefte te voorzien. In maart jl. hebben wij Solemen
al voorzien van tien filters om uit te delen en een grotere gift die wij onlangs ontvingen
hebben wij in juni besteed aan opnieuw 35 filters. Onze vrienden Aad en Jacqueline van den
Boogaart, woonachtig op Bali, bestellen ze en leveren ze af bij Solemen. Dank je wel Aad en
Jacq voor jullie inspanningen in dezen.
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Awal Baru
Een nieuwe naam …voor een nieuw project. Awal Baru staat voor ‘nieuw begin’. Op 1 januari
jl. hebben wij € 5000,= bestemd voor dit project. Voor de meeste kinderen die op een of
andere manier gesponsord worden, via ons of een andere organisatie, houdt deze
ondersteuning op als zij de middelbare schoolopleiding hebben afgerond. Maar gelukkig
zitten er talenten tussen die heel graag door willen studeren. In de meeste gevallen komen
deze jongeren in aanmerking voor een beurs, maar moeten ze wel buitenshuis wonen en
leven. Daarin willen wij graag voorzien zodat zij de kans krijgen die ze verdienen. We stellen
er wel iets tegenover, namelijk een aantal uren vrijwilligerswerk per week bij een van onze
projecten of een andere zinvolle taak voor de eigen samenleving. Dit wordt gemonitord door
Sani, het oudste meisje dat is opgegroeid bij Bali Kids en nu een zelfstandige jongedame
met een goed toekomstperspectief is.

Maar ook voor andere kinderen is er een nieuw begin, zoals
de drie meisjes uit Denpasar, die uit twee families komen
waarvan alle broers en zusjes zwaar gehandicapt zijn. Zij
zijn afgelopen schooljaar weer naar school gegaan en
begonnen in de tweede klas van de middelbare school
dankzij een gift van Aad van den Boogaart. De komende
jaren betalen wij hun schoolopleiding uit het Awal Barufonds.

YPAC
Voor Badre en Yuyun, woonachtig bij YPAC, hebben wij afgelopen jaren de middelbare
schoolkosten betaald. Zij hebben hun eindexamen achter de rug en wij wachten nu op hun
verdere toekomstplannen. Wellicht gaan zij ook een beroep doen op het Awal Baru-fonds.
Afgelopen schooljaar is YPAC zo gelukkig geweest om het hele jaar Marilyn als vrijwilligster
te hebben die op de interne school creatieve lessen gaf. Marilyn bezit de gave om kinderen
met verschillende handicaps tot geweldig leuke resultaten te leiden. Onderstaand een kleine
‘galerie’ van de bereikte resultaten.
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Ten slotte……
Zijn wij onze trouwe sponsors zeer dankbaar voor hun
loyaliteit en blijvende waardering voor ons werk.
Zonder u kunnen wij dit werk niet doen.
Bent u (nog) geen sponsor, dan hopen wij dat u deze
nieuwsbrief met belangstelling heeft gelezen en wellicht
uw interesse hebben gewekt om ons in de toekomst
financieel te ondersteunen.

Stichting Bali Bundar
Huub Mentink
voorzitter
Trudy Mentink-Nijssen
secretaris

Bij voorbaat dank!
Wij wensen eenieder een mooie voortzetting van
zomer 2014 toe.

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
NL19ABNA0605637857
ABNAMRO Alphen aan den Rijn
Als ANBI aangemerkt door de
Belastingdienst, wat inhoudt dat
uw gift aftrekbaar is.
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