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Beste Vrienden van Bali Bundar, 
 
Het is een goede gewoonte om aan het einde van het jaar 
terug te kijken op wat gerealiseerd is. En dan tevens de 
toekomstplannen te definiëren. Trudy heeft september jl. in 
Bali doorgebracht en alle projecten bezocht. Veel positieve 
ervaringen en nieuwe plannen nam zij in haar bagage mee 
terug. 1 maart 2016 vieren wij ons 10-jarig bestaan van de 
Stichting. En we gaan door, hoelang nog hangt helemaal af 
van de hulpvraag, uw steun en onze eigen mogelijkheden.  
Wij danken u heel hartelijk voor de gegeven steun en 
interesse in het afgelopen jaar en wensen u voor het nieuwe 
jaar 2016 alle goeds toe. 
Hieronder vertelt Trudy over haar reis en onze plannen voor 
2016.  
Wij wensen u veel leesplezier toe.  
 
Huub Mentink, voorzitter 
 

 

Bali Bundar Akademie (BBA) 
Ik begon mijn reis in Dalung, vlakbij het BBA-huis. Sani woont hier al een jaar en heeft nieuwe 
‘huurders’. Torris uit Seraya, die met onze hulp en van WINS Singapore een studie ICT is begonnen in 
Denpasar. En Tary, die weg is bij Bali Kids en min of meer dakloos was. Om haar de gelegenheid te 
geven haar laatste schooljaar af te maken op dezelfde middelbare school, woont zij nu ook bij Sani en 
zorgen wij voor de schoolkosten en levensonderhoud. Beide dames hadden net hun intrek genomen, 
dus voor mij een goede gelegenheid om met hen te gaan winkelen. Een bed en een bureau voor 
beiden en een koelkast voor het huis. Dan hoeft er geen voedsel meer weggegooid te worden. Tijdens 
deze dagen heb ik ook een ontmoeting gehad met alle kinderen uit Bali Kids die nu op eigen benen 
staan. Dit was erg leuk en heel fijn om te zien dat zij allemaal verantwoordelijke jongvolwassenen aan 
het worden zijn met oog voor de ander.  
Ondertussen studeert Dwi Anggayani in Leeuwarden onvermoeibaar door aan Stenden University. 
Eind januari 2016 zwaaien wij haar uit, haar laatste studiejaar ‘internship’ in een hotel gaat zij op Bali 
doen.  
 

 

Vlnr: Dena, studeert economie, heeft een eigen koffiemerk(!) en 
doet veel vrijwilligerswerk. 
Komi, heeft een goede baan, helpt zijn zusje Ririn met het 
schoolgeld. 
Sani, heeft een goede baan, studeert accounting en zorgt voor 
iedereen en vergeet daarbij soms zichzelf. 
Torris, studeert ICT, komt uit Seraya. 
Hans, laatste jaar middelbare school, maakt zich zorgen over de 
financiering van zijn vervolgopleiding, broer van Komi en Ririn. 
Tary, laatste jaar middelbare school, wil heel graag 
binnenhuisarchitect worden, ze is er creatief genoeg voor.  
Ririn, ons eerste sponsorkind in 2006, woont ook weer thuis met 
Hans en Komi. Derde klas middelbare school.  
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YPAC 
Ondanks dat we ons min of meer hebben teruggetrokken bij YPAC ben ik er toch weer even op 
bezoek gaan. Wij hebben nog een bestemmingsreserve voor hen dus ik heb met Marilyn en Tonny 
overlegd hoe we dit het beste kunnen besteden. Belangrijk voor ons is dat de kinderen hier direct 
profijt van zullen hebben. Marilyn had bij een andere gehandicapteninstelling aangepaste tafels gezien 
waar jongeren in een rolstoel veel comfortabeler aan kunnen zitten. Zij zal onderzoeken waar deze 
tafels te koop zijn en hoeveel wij er dan kunnen aanschaffen.  
 

 

 
Het meisje op deze foto is bijna blind. Zij wordt 
sinds een jaar regelmatig bezocht door een blinde 
vrouw uit Australië. Deze heeft haar leren lopen met 
gebruik van een blindenstok en kwam nu met een 
speciaal computerprogramma voor blinden. Marilyn 
zal aankijken hoe serieus zij hier mee omgaat. Als 
zij zich hierin echt gaat verdiepen hebben wij 
beloofd een eigen laptop voor haar te bekostigen.  
 
 
 

Seraya 
Het volgende doel was een bezoek aan Seraya, inclusief een overnachting in een van de nieuwe 
gastenkamers. Wat een verschil met 2010 toen ik daar een week verbleef in een kamertje zonder 
ramen, 35 graden en een ventilator die het bijna nooit deed omdat de stroom telkens uitviel.  
Fabiola Fazzio uit Duitsland was afgelopen september net begonnen als vrijwilligster en was van plan 
6 weken te blijven. Maar na 2 weken bedacht zij dat er voor de kinderen buiten eigenlijk helemaal 
geen speelruimte is. In het verleden konden ze altijd uitwijken naar het strand voor een duik in zee en 
een potje voetbal, maar de laatste jaren is de zee veel wilder geworden en strand is er nog maar 
sporadisch. Zij begon een fondswervingsactie onder haar familie en vrienden, Bali Bundar deed ook 
een duit in het zakje, en in no-time heeft ze met heel veel hulp van de kinderen en een paar lokale 
werkers een prachtig sportveld gerealiseerd. De 6 weken werden uiteindelijk bijna 3 maanden. Wat 
een geweldig initiatief en eindresultaat. De kinderen zijn er dolblij mee!   
 

 

  

Fabiola verricht de 
openening met 

Wayan Berata 

Zelfs 2 ‘supportershonken’ en op de achtergrond 
de 2 nieuwe gastenkamers. 

Voorlopig genoeg spelmateriaal dankzij vele gulle 
gevers. 

 

 

 
 



 

 3 

Stichting Bali Bundar 
De helpende druppel voor kinderen in Bali 
www.balibundar.org 
 

 

 

 
 
 

John Fawcett Foundation – Bengkala 
In de vorige nieuwsbrief kondigden we al het bezoek aan van JFF aan Bengkala, het dorp waar 
relatief veel dove mensen wonen. Tijdens twee dagen zijn er weer heel veel mensen geholpen door 
JFF. Vijf mensen ondergingen een staaroperatie, deze zijn allemaal goed gelukt bleek de dag erna bij 
de nacontrole. Vervolgens zijn er 305 brillen verstrekt en 187 flesjes oogdruppels uitgereikt. Het hele 
dorp liep weer uit en ook de 2 basisscholen werden bezocht om alle kinderen en leerkrachten te 
controleren. Het was weer een feest om hier getuige van te zijn. Komend jaar gaan we zeker weer een 
dorp uitkiezen om geholpen te worden door de John Fawcett Foundation.  
 

   
Leen en Tineke Molendijk, vrijwilligers van Stichting Effatha waren ook aanwezig. Leen fungeerde als 
doventolk tijdens de onderzoeken, wat in enkele gevallen van onschatbare waarde bleek te zijn.  
 

Nieuw project – Rumah Bundar 
De trouwe lezers onder u herinneren zich het misschien nog. In 2009 hebben wij in Noord-Bali een 
huisje laten bouwen voor een gezin met een zwaar gehandicapt jongetje via Stichting Rumah Baik. 
Stichting Rumah Baik gaat haar activiteiten beëindigen, gedurende hun bestaan zijn er 90 huisjes 
gebouwd voor gezinnen die voorheen in een bamboe hut of anderszins slechte behuizing woonden.  
Marijke van de Wiel was de vaste coördinator en bouwbegeleider van deze huisjes. Marijke betreurt 
het dat deze Stichting ermee ophoudt en wij inmiddels ook. Omdat wij Marijke al langer kennen en al 
die tijd met belangstelling gevolgd hebben, hebben wij besloten deze activiteiten voort te gaan zetten 
met Marijke als projectbegeleider. Met ingang van 1 januari 2016 treedt zij ook toe als bestuurslid bij 
Bali Bundar.  
Bij Rumah Baik werd er gemiddeld iedere maand een huisje gebouwd. Kosten € 2750,= per huisje. 
Omdat we min of meer opnieuw moeten beginnen met de fondsenwerving voor dit doel, zullen we 
zeker in het begin een paar maanden over moeten slaan. Inmiddels zijn er wel diverse aanvragen de 
deur uit naar vermogensfondsen e.d. Mocht u binnen uw kring geïnteresseerden weten die dit project 
zouden willen ondersteunen, dan sturen wij hun graag een uitgebreide projectbeschrijving. 
  

   
Huisje uit 2009 Voorbeeld van een bamboe hut, rechts 

wordt buiten gekookt 
Huisjes zoals ze nu gebouwd worden. 
Groter, hoger en aandacht voor 

aardbevingsbestendigheid.  
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Een privéproject van Marijke gaan we ook onderbrengen bij Bali Bundar: het slaan van waterputten. 
Soms wonen gezinnen zo ver van de bewoonde wereld met waterleiding, dat de enige oplossing om 
water te krijgen het slaan van een put is. De kosten hiervoor vallen eigenlijk mee. Deze bedragen 180 
euro en dat is dan inclusief een waterfilter om van het water uit de put zuiver drinkwater te maken. Dit 
betekent vaak heel veel voor de gezondheid en hygiëne van een gezin.  
 
 

Tot slot….. 
Zijn wij verheugd te kunnen melden dat ons Jaarverslag 2014 gereed is. Bedankt Lidian Mentink voor 
het overnemen van de taak van de penningmeester en dank aan Van de Graaf Accountants voor de 
controle en accountantsverklaring. U kunt het Jaarverslag 2014 vinden op onze website, via een link 
onder het hoofdmenu. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

  

 
 

Stichting Bali Bundar    

 

Huub Mentink      E-mail: info@balibundar.org 

Voorzitter      Website: www.balibundar.org 

 

Trudy Mentink-Nijssen   Bank NL19ABNA0605637857 

Secretaris      ABNAMRO Alphen aan den Rijn 

 

Lidian Mentink      Tel: 0172 – 244 440 

Penningmeester    Mob: 06 – 46 02 77 11 

 

Postadres secretariaat:   Als ANBI aangemerkt door de 

Postbus 364     Belastingdienst, wat inhoudt 

2400 AJ Alphen a/d Rijn   dat uw gift aftrekbaar is.  

 


