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Beste Donateurs en belangstellenden,
Hopelijk heeft u een mooie zomer achter de rug. Langzamerhand wordt het weer tijd
voor warme kleding en de strooizoutvoorraden op peil brengen. Relatief kleine
zorgen in vergelijking tot wat er om ons heen in de wereld gebeurt. Het berust op
louter toeval dat wij ons het lot van de Balinese kinderen hebben aangetrokken, een
‘virus’ waar we niet vanaf willen komen. Omdat we zien dat onze activiteiten verschil
uitmaken gaan we door op de ingeslagen weg.
We zijn een stichting in ontwikkeling en bij ontwikkelingen horen
Nieuwsbrief 20
veranderingen. Veranderingen binnen het Bestuur zijn daar een
September 2010
onderdeel van. Dit is het laatste inleidende stukje van mijn hand,
Huub Mentink wordt onze nieuwe voorzitter. De afgelopen jaren
Inhoudsopgave
heb ik het voorzitterschap gecombineerd met het secretariaat van
de stichting, maar het is nu tijd geworden om deze twee taken te
PASAR, WEBSITE........ 2
gaan scheiden. Ik wens Huub veel succes toe bij het invullen van
OBS PIJLSTAART ........ 2
zijn nieuwe functie.
BALI KIDS..................... 2

Marja de Jong heeft te kennen gegeven ons bestuur te willen
verlaten. Marja was onze Oost Bali expert en vanaf de oprichting
betrokken bij de stichting. Mooie projecten zoals de kleuterschool
JEMBATAN SENANG ... 4
in Bugbug, het koken in het kindertehuis Yasa Kerthi en diverse
kleinere projecten zijn via haar tot stand gekomen. Hiervoor
zeggen wij haar hartelijk dank. Huub gaat de projecten van Marja verder begeleiden.
SERAYA ....................... 4

Gelukkig kunnen we ook een nieuw bestuurslid verwelkomen, Kees Sinjorgo. Kees
en zijn vrouw Els leiden sedert begin 2009 onder de vlag van Bali Bundar het project
Jembatan Senang. Nieuwbouwplannen voor dit project zijn in volle gang. We zijn blij
dat Kees binnen onze stichting de gelederen komt versterken en ook hem wens ik
veel succes toe. Meer weten over Kees? Zie de website bij Over Ons/Bestuur.
Rest mij u uit te nodigen deze nieuwsbrief verder door te lezen. We hebben een
alternatief Facebook deze keer, kinderen die nog een sponsor nodig hebben om hun
schoolopleiding af te kunnen maken stellen zich aan u voor. Zij en wij hopen op uw
ondersteuning.
Met een hartelijke groet,
Trudy Mentink-Nijssen
Secretaris
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PASAR
Op 1 en 2 oktober a.s. staan we met een kraam op de Pasar in de Ridderhof te
Alphen aan den Rijn. We geven daar informatie over de stichting, maar verkopen ook
sieraden en manden uit Bali. 50% van de opbrengst gaat naar de Stichting. Komt u
een kijkje nemen als u in de buurt bent? Op vrijdag 1 oktober van 11.00-21.00 uur en
op zaterdag 2 oktober van 11.00 tot 17.30 uur.

WEBSITE
Momenteel is onze website niet helemaal actueel. Dit komt ondermeer omdat we een
nieuwe website willen gaan bouwen die we zelf makkelijker bij kunnen gaan houden.
Wij verzoeken u om contact met ons op te nemen indien u over een onderwerp extra
informatie wilt ontvangen via info@balibundar.org.

OBS de PIJLSTAART VINKEVEEN
Deze school heeft gedurende afgelopen schooljaar allerlei sponsor activiteiten
georganiseerd, waaronder een sponsorloop. De eindopbrengst werd begin
september aan ons bekend gemaakt. Maar liefst € 2150,60.
Wij zijn de kinderen en leerkrachten erg dankbaar voor dit initiatief en gaan het
bedrag besteden aan uitbreiding van de bibliotheek voor schoolkinderen in Bugbug,
voortzetting van de spraaklessen voor de verstandelijk gehandicapte kinderen bij
Jembatan Senang en het koken in tehuis Yasa Kerthi.

BALI KIDS
De fondswerving voor de nieuwe kliniek van Bali Kids verloopt naar tevredenheid.
We hebben nog € 30.000,= nodig om de beoogde € 150.000,= te halen. Enkele
aanvragen bij grote fondsen en stichtingen zijn nog in behandeling, hopelijk krijgen
we binnenkort een positief antwoord van deze partijen.
De kinderen van het tehuis zijn inmiddels allemaal aan het nieuwe schooljaar
begonnen. Een derde kind, Dwi is vertrokken naar Australië, Melbourne, om daar met
een beurs haar opleiding af te ronden. Voor een aantal kinderen zijn we nog op zoek
naar nieuwe sponsors die bij willen dragen aan de schoolkosten van deze kinderen.
De kosten zijn per kind verschillend, afhankelijk van de school waar ze onderwijs
volgen. U kunt een kind geheel sponsoren, maar ook gedeeltelijk, wij zoeken dan
aanvullende financiën om het bedrag rond te maken.
Hieronder stellen de kinderen zich aan u voor die nog wachten op een persoonlijke
sponsor. Indien u geïnteresseerd bent om één van deze kinderen te sponsoren,
neemt u dan even contact met ons op. Wij geven u dan extra informatie over het kind
en de gespecificeerde jaarlijkse schoolkosten.
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Bayu, 15 jaar

Ning, 18 jaar

Komang, 16 jaar

Yani, 16 jaar

Eka, 17 jaar

Agung, 12 jaar

Ari A, 7 jaar

Ari S, 7 jaar

Komang Tri, 4 jaar

Isrok, 14 jaar

Ayu, 11 jaar

Merta, 13 jaar

Perya, 11 jaar
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SERAYA
Ook in Seraya wachten kinderen nog op een schoolsponsor. 48 kinderen komen
dagelijks naar het educatiecentrum na schooltijd voor het volgen van extra Engelse
lessen, computerlessen, dans en creativiteit.
Voor 22 kinderen zijn nu schoolsponsors gevonden. O.a. onderstaande kinderen
zoeken nog een schoolsponsor. Wilt u meer weten over de kinderen en de kosten
dan kunt u contact opnemen met Stichting Wins waarmee we samen dit project
uitvoeren, info@stichtingwins.nl.

Kolok, 10 jaar*

Boneng, 11 jaar

Seblu, 14 jaar

* Kolok is doof, en praat helemaal nog niet. Het sponsorgeld zal voornamelijk
gebruikt worden voor transportkosten naar logopedielessen en aangepast onderwijs.

JEMBATAN SENANG
Onze laatste JS-nieuwsbrief eindigde met de viering van ons 1-jarige bestaan.
Het gaat heel goed met de kinderen van ons speelleerklasje. Met name door de
spraakleraar die 2x per week naar Samuh komt om spraaklessen te geven.
Ook hebben we de afgelopen periode 2 Nederlandse stagiaires gehad van de
opleiding Sport en Beweging. Zij hebben een programma ontwikkeld ter verbetering
van de gymlessen en de motoriek van de kinderen afzonderlijk. Onze ‘juffen’ groeien
steeds verder in hun taak en zijn in staat om al redelijk zelfstandig de
lesprogramma’s op te stellen en te leiden.
De 2 nieuwe assistentes leiden we zelf op door ze in de praktijk mee te laten werken
en helpen en zich te bekwamen als toekomstige ‘juf’. Eén van hen werkt
hoofdzakelijk met het autistische meisje, Sri. Er is een goede ‘klik’ tussen hen beiden
en er worden veel kleine stapjes vooruit gemaakt.
Eind maart vertrokken wij zelf uit Bali en lieten het project voor 5 maanden vol
vertrouwen aan onze juffen over. Dat we daarin niet teleurgesteld zijn blijkt uit het
volgende citaat van een ( ter zake deskundige) vriendin van ons, wat ze per email
ons deed toekomen:
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Het was die dag toevallig de laatste keer dat de stagiaire Sport & Beweging les gaf,
omdat haar stage op Bali afliep. We hebben weer genoten van de vorderingen die de
kinderen maken. Aan het begin van de les durfden sommigen nog niet met 2 voeten
tegelijk schuin vooruit te springen, aan het eind konden ze het vrijwel allemaal.
Ook m’n gasten stonden echt versteld en waren vol lof over de aanpak, ook van de
“vaste” juffies.
Inmiddels zijn we al weer ruim een half jaar verder, een periode waarin we zelf weer
terug waren in NL. Dit betekent niet dat we dan ‘stil’ zitten en Jembatan Senang (JS)
naar de achtergrond geraakt.
Het tegendeel is waar.
Eerst even terug naar de stand van zaken in maart 2010.
Het lokaal wat wij tot nu toe gratis mochten gebruiken, behoort tot het
kleuterschoolcomplex van 2 lokalen in Samuh. Inmiddels groeide het aantal kinderen
van de kleuterschool en werd de kleine lerarenkamer als noodlokaal gebruikt. Wij
zagen al aan komen dat we mettertijd uit ‘ons’ lokaal zouden moeten vertrekken.
Bij ons groeide een droom om in de toekomst een groter lokaal te gaan bouwen. Het
huidige lokaal werd aan de krappe kant met 7 kinderen, 7 ouders, 2 juffen, 2
assistentes, wij zelf en regelmatig bezoekers.
We hebben een oriënterend gesprek gehad met de voormalige burgemeester, nu
parlementslid in Amlapura, over een evt. uitbreiding cq nieuw lokaal.
De grond naast de huidige kleuterschool was beschikbaar en we konden de grond nu
reeds voor 10 jaar pachten.
Onze plannen kwamen in een stroomversnelling door goede kennissen van ons,
Frans en Anna. Frans mocht als gepensioneerd werknemer van de Rabobank een
goed doel aanbrengen voor de Rabo-actie: Share 4 More. Frans dacht meteen aan
JS en droeg ons voor. We dienden via de Stichting Bali Bundar een aanvraag in voor
een bijdrage voor de bouw van een nieuw lokaal. Spannende tijden, waarin we als
een haas aan de slag moesten voor het opstellen van een begroting; maken van een
bouwtekening; motivatie van de aanvraag, etc. Ruim 2 maanden later kregen we
bericht van de Rabobank dat onze aanvraag werd gehonoreerd met een bedrag van
€ 3800,00. Geweldig! Maar we moesten wel binnen 1 jaar bouwen en zelf het
ontbrekende bedrag bij elkaar zien te krijgen. We hadden begroot dat we ca. €
12.000 nodig zouden hebben.
In NL hebben we familie, vrienden en kennissen en nog andere instanties benaderd
om ons te helpen ons doel te realiseren. De respons is fantastisch en het saldo
bedraagt momenteel € 7360. Bali Bundar heeft ons ook een substantieel bedrag
toegezegd en ons groen licht gegeven om met de bouw te gaan starten zodra wij
terug zijn in Bali. (eind sept. 2010)
We zijn ontzettend blij met deze ontwikkeling. Er was echter één schaduwzijde, die
we niet konden voorzien en dat is de koersdaling van de Euro tov. Ind. Rupia. Dit
scheelt momenteel bijna 20%. Dit houdt in dat we nu ca. € 14.000 nodig zullen
hebben......
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Bij het Rode Kruis Nederland, afdeling Haarlem e.o. hebben wij ook een aanvraag
gedaan, vlak voor het verschijnen van deze nieuwsbrief kregen we geweldig nieuws
van hen, een bijdrage van maximaal € 6907,= gaan we van hen ontvangen. Dit
betekent dat we onze begroting rond hebben!
Het hele bouwproces gaan we zelf begeleiden, de inkoop van de materialen houden
we in eigen hand en we gaan proberen zo scherp mogelijk in te kopen en stevig te
onderhandelen over het arbeidsloon.
Wij bedanken onze donateurs oprecht hartelijk voor hun bijdragen, zonder hen
kunnen we onze droom niet waarmaken.
Kees en Els Sinjorgo
Stichting Bali Bundar
Huub Mentink
voorzitter
Trudy Mentink-Nijssen
secretaris
Davy Blekman
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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