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inzet voor de
Stichting. Marja de
Jong, tijdens haar reizen door O-Bali
altijd ogen en oren open houdend en
oplossend bezig, Davy Blekman, voor
het nauwgezet bijhouden van onze
financiën en Huub Mentink voor het
opzetten van een beleidsplan en nog
belangrijker, ons er aan ook aan houdt!
En onze steunpilaren in Bali, Tirta en
Donald zonder wie wij veel van onze
projecten niet zo vlekkeloos kunnen
uitvoeren. Marijke Boer in Lovina,
Tonny Buijzen in Legian en Aad en
Jacqueline van den Boogaart in Ubud,
allen dragen een steentje bij aan het
succes van onze projecten.

Dan nog een geheel ander onderwerp
wat ons afgelopen jaar bezig hield, de
economische crisis. Grote instellingen
zijn veel geld kwijt geraakt doordat het
verkregen geld is belegd. En we weten
allemaal wat daarmee is gebeurd. Wij
zijn geen grote instelling, maar hebben
wel reserves. Deze blijven bij ons heel
‘conservatief’ op een spaarrekening
staan en vallen voorlopig qua omvang
onder de garantieregeling.
Ondanks de economische crisis zijn de
meeste donateurs ons gelukkig trouw
gebleven, en wij hopen ook in de
toekomst dit vertrouwen te blijven
verdienen. Voor onze toekomstplannen
en continuering van onze huidige
projecten hopen we uiteraard op
uitbreiding van de donateurs. Indien u
dat nog niet bent, wilt u het
overwegen?
Rest mij nog U, mede namens Marja,
Davy en Huub, een warme
decembermaand toe te wensen en een
positief 2010!
Met een hartelijke groet,
Trudy Mentink-Nijssen
Voorzitter Stichting Bali Bundar

WEESHUIS YASA KERTHI
In dit tehuis wordt door ons nog steeds
twee keer per week een gezonde
maaltijd vertrekt aan de kinderen. Een
aardige donateur die met ons dit tehuis
bezocht in september heeft voor alle
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kinderen kleding gekocht. Bovendien
gaf hij nog een mooi bedrag waarvan
de komende maanden 3 keer i.p.v. 2
keer in de week een goede maaltijd
verzorgd kan worden. Bedankt namens
alle 28 kinderen!

groot. De kinderen gebruiken de
boeken ook om werkstukken te maken
voor school. Thuis hebben deze
kinderen geen boeken, ze vinden het
prachtig om op deze manier wat meer
kennis op te doen.

KLEUTERSCHOOL BUGBUG
JEMBATAN SENANG
Het nieuwe schooljaar is van start
gegaan met 83 kinderen. De klassen
zijn behoorlijk vol, het is fijn dat de
ouders nu het belang inzien van een
jaar kleuterschool voordat de kinderen
naar de lagere school gaan.
Nog steeds kunnen we de kinderen
twee maal per week een glas melk
geven, al lopen de kosten steeds
hoger op.

Met het groepje kinderen met een
verstandelijke beperking gaat het
goed. 1 jongetje heeft de overstap naar
de gewone school kunnen maken.
Deze maand zijn er weer enkele
nieuwe kinderen begonnen en met een
paar kinderen zal geprobeerd worden
ze voor te bereiden op de overstap
naar het speciale onderwijs dat in het
stadje Amlapura wordt gegeven.

BIBLIOTHEEK BIJ
KLEUTERSCHOOL BUGBUG
Sinds de schoolvakantie kunnen 2
maal per week klassen van de lagere
scholen in de buurt gebruik maken van
het bibliotheekje dat we bij de
kleuterschool hebben ingericht.
Hiervoor zijn er nog wat extra, meer
voor grotere kinderen geschikte
boeken aangeschaft. Het
enthousiasme van de kinderen is
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Hoewel het onderwijs in onze westerse
ogen daar voor verbetering vatbaar is,
willen we toch dat de overheid deze
kinderen een kans geeft.
Probleem is wel dat de school ver weg
is en dat er dan reiskosten komen die
de ouders niet kunnen opbrengen. Ook
voor de kinderen die naar ons groepje
willen komen en ietsje verder weg
wonen zijn reiskosten al een bezwaar.
Aan dat probleem gaan we samen met
vrijwilligers Kees en Els komende
maanden werken.

Samen met Bali Kids en Carry for Kids
willen we ons komend jaar gaan
inzetten om het benodigde geld voor
de nieuwbouw bij elkaar te krijgen, te
beginnen met de kliniek.

YPAC

BALI KIDS
Een jaar van verandering bij Bali Kids.
Yayuk ging weg, Brenton Whittaker
kwam permanent op Bali wonen. Een
stuk land is gekocht door de stichting
Bali Kids, om een nieuwe kliniek en
kindertehuis te bouwen. Trudy maakt
sinds afgelopen zomer ook deel uit van
het bestuur van Bali Kids in een
adviserende rol. Voor de 17 kinderen
uit het tehuis betalen we voor het
schooljaar 2009 en 2010 wederom de
studiekosten.

Alweer door de economische crisis
heeft de timmerwerkplaats waar ook
gehandicapte jongeren uit YPAC
werkten, veel minder opdrachten
gekregen. 3 jongeren hebben de
werkplaats verlaten om iets voor
zichzelf te beginnen. Wat dat betreft is
het doel bereikt, zelfstandigheid voor
jongeren met een beperking. Hopelijk
krijgt de werkplaats in de nabije
toekomst weer meer opdrachten, zodat
andere jongeren met een handicap
weer een kans krijgen praktijkervaring
op te doen. Voor 6 andere jongeren bij
YPAC betalen we dit schooljaar de
studiekosten. Waaronder een meisje
dat een computeropleiding is gaan
doen. Bij ons een hele normale zaak,
maar vindt in Bali maar eens een
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rolstoeltoegankelijke school, maar het
is uiteindelijk toch gelukt.

Dank aan Marijke Boer en Wayan van
Rumah Baik voor de begeleiding en
uitvoering van dit mooie project.

DESAK

Het naaiatelier dat we 2 jaar geleden
hebben ingericht krijgt nu regelmatig
opdrachten, waaronder linnen tassen
met elke gewenste opdruk.

Desak, het blinde meisje uit het
Noorden, zit sinds afgelopen zomer op
een speciale school in Denpasar. Ze
wordt nu heel goed verzorgd door een
pembantu en op school gaat het
uitstekend. Ze maakt een heel
gelukkige indruk. Wij hebben financieel
bijgedragen aan deze grote
verandering in haar leven en hopen dat
volgend jaar ook weer gedeeltelijk te
kunnen doen. Gaye Davis regelt alles
voor haar ter plekke.

RUMAH BUNDAR
Voor het gezin in Lovina die op het
strand woonden en ieder regenseizoen
min of meer wegspoelde is het nieuwe
huisje inmiddels gereed. Met hun 3
kinderen, waaronder 1 gehandicapt
jongetje, wonen ze nu een stuk verder
landinwaarts, vlakbij een schooltje
waar de gezonde twee kinderen naar
toe kunnen.

KADEK SUANTINI
De ouders van Kadek Suantini, het
totaal verlamde meisje, zijn heel blij
met de stoel en het nieuwe bed die we
hadden laten maken.
Moeder kan nu af en toe haar dochter
even op de mooie ligstoel neerleggen
om haar armen rust te geven. Verder is
er helaas weinig dat we kunnen doen
voor Kadek.
Gelukkig heeft zij lieve ouders die goed
voor haar proberen te zorgen.

4

Stichting Bali Bundar
De helpende druppel voor kinderen in Bali
www.balibundar.org
AYU
Het kleine 2 jarige meisje Ayu hebben
we vele malen naar het ziekenhuis in
Denpasar gebracht voor onderzoek en
behandeling.
Haar probleem is moeilijk te
behandelen maar op het moment gaat
zij ietsje vooruit en zij kan weer een
beetje beter eten.

Dit meisje kan niet lopen en niet
praten. Nooit zijn de ouders naar een
dokter geweest voor een diagnose. Zij
hebben gewoon aanvaard dat hun
dochter na een val toen zij baby was
gehandicapt is geraakt.
Omdat ze op handen en voeten
rondkroop op het erf zijn we bezig een
rolstoel te regelen voor Komang.

SERAYA

KOMANG ARI NATALIA

Samen met Stichting WINS zijn we
afgelopen zomer gestart met het
educatiecentrum in Seraya. Een locale
coördinator is ingehuurd, Wayan
Berata. Er zijn nog een flink aantal
kinderen die wachten op een
persoonlijke sponsor, zodat ook zij
verzekerd zijn van een schoolopleiding
die afgemaakt kan worden. Neemt u
daarvoor weer eens een kijkje op
www.stichtingwins.nl

In september werd ons gevraagd eens
te komen kijken naar de 8-jarige
Komang, zij woont vlak bij Candidasa.

We willen ook zo snel mogelijk een
klaslokaal gaan bouwen op het land
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van Wayan Berata. De kinderen zitten
nu óf onder de boom óf in het
piepkleine huisje van hem.

TANDARTS
Rond 50 gehandicapte kinderen zijn in
mei behandeld door Dr. Rob Snoep.
Een veelvoud hiervan heeft
voorlichting gehad op het gebied van
mondhygiëne bij Sjakitarius in Ubud.

Trudy heeft in Londen en in Rotterdam
een presentatie gegeven en dit heeft
nu geresulteerd in een donatie van
ruim 12.000 euro, te besteden aan
boeken voor scholen, bibliotheken,
vrijwillige leerkrachten die na schooltijd
bijles geven, voorlichtingsboekjes etc.
We zijn erg blij met deze grote gift,
vanaf begin 2010 gaan we de boeken
aanschaffen en distribueren.
Stichting Bali Bundar
Trudy Mentink
voorzitter/secretaris
Marja de Jong
bestuurslid

Dr. Barry Walsh uit Australië heeft de
toezegging gedaan dat hij in de nieuwe
kliniek van Bali Kids de inrichting van
de tandartsruimte op zich gaat nemen,
zodat in de toekomst veel meer
kinderen verantwoorde tandartshulp
kunnen krijgen.

Davy Blekman
penningmeester
Huub Mentink
bestuurslid
Postadres secretariaat :
Postbus 364
2400 AJ Alphen a/d Rijn

BOEKENPROJECT
Enige tijd geleden werden wij door
kennissen geïntroduceerd bij een groot
concern die een substantieel gedeelte
van de jaarlijkse winst weggeven aan
goede doelen. Dit concern wil graag
anoniem blijven, dat respecteren wij.

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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