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Beste Donateurs en belangstellenden,
Een nieuw jaar met nieuwe initiatieven. Voor ons begon dit met het organiseren
van een Bali symposium. Samen met Stichting Sjakitarius en Stichting WINS
hebben wij een ontmoeting georganiseerd met andere stichtingen die ook op
Bali werkzaam zijn. Dit heeft op 1 februari jl. plaatsgevonden. 26 stichtingen
hebben aan deze dag deelgenomen, we waren erg blij met de eerste resultaten.
Ons doel voor de toekomst is de krachten te bundelen, informatie te delen met
elkaar en nieuwe samenwerkingsverbanden te ontwikkelen. Een op deze dag
samengestelde werkgroep gaat de verdere plannen uitwerken.
Davy, penningmeester, en zijn partner Bianca zijn afgelopen januari in Bali
geweest en hebben een flink aantal van onze projecten bezocht. Hieronder treft
u een update aan per project.
BALI KIDS
Hier loopt alles op rolletjes. De tehuiskinderen doen het prima op school getuige
de rapporten die we doorgemaild hebben gekregen. Het kliniekje van Bali Kids
waar kinderen uit andere tehuizen behandeld kunnen worden draait in het
regenseizoen overuren, in deze tijd van het jaar zijn er meer virussen en andere
besmettelijke ziektes in omloop. Maandelijks ontvangen we een rapportage van
de verrichtingen. Het kliniekje draait volledig op sponsorgeld, hoofdzakelijk
bijeen gebracht door Australiërs.
Barry Walsh, tandarts in Australië, heeft in januari weer veel kinderen
tandheelkundig behandeld in het kliniekje van Bali Kids. Deze keer ook
geassisteerd door Dr.Eka, tandarts in Denpasar. Groot probleem blijft de slechte
mondhygiëne en gebrek aan geld om regelmatig een tandarts te bezoeken.
Kinderen die al jaren met pijn rondlopen zijn geen uitzondering.

Barry aan het werk

De klus is geklaard, ze kunnen
allemaal weer lachen
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NOORD BALI
Ook Marijke stuurt ons regelmatig verslagen en foto’s vanuit Noord Bali. Zij
werkt hoofdzakelijk samen met High5Rehab in Lovina.
Voor een jongen met een dwarsleasie hebben wij in december een operatie
betaald. Hij had ernstige doorligplekken. Marijke gaat onderzoeken hoe dit in de
toekomst voorkomen kan worden, zij moet daar echter zijn huisje voor
bezoeken wat heel slecht bereikbaar is, vooral nu in het regenseizoen.

Putu Edy na de operatie
47 KINDEREN IN SERAYA
Er zijn nu plannen om samen met Stichting WINS in Seraya een opvangtehuis
op te richten voor deze kinderen. Stichting WINS heeft in Bali meerdere
opvangtehuizen voor kansarme kinderen. Onze stichting wordt dan de
faciliterende partner. In een volgende nieuwsbrief hopen we meer duidelijkheid
te geven over onze plannen.
VERSTANDELIJK GEHANDICAPTE KINDEREN IN SAMUH
Na een lange voorbereidingstijd is het klasje voor verstandelijke gehandicapte
kinderen in Samuh 2 februari jl. van start gegaan. Cees en Els Sinjorgo hebben
deze speel / leergroep de naam JEMBATAN SENANG gegeven, wat betekent de
GELUKKIGE BRUG. De groep is gehuisvest in de kleuterschool van Samuh, het
hele schooltje hebben we laten betegelen, en ook de toiletruimte is opgeknapt.
Cees en Els Sinjorgo hebben de leiding over deze groep en hebben samen met
de 2 Balinese leerkrachten, Wayan en Tini, een training gevolgd bij Sjakitarius
in Ubud. Van Stichting Steunpunt Bali ontvingen zij een mooi bedrag waarvan
ze de inrichting en spel / lesmateriaal konden aanschaffen.
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Hieronder treft u een verslag aan van Cees en Els over de eerste lesweek.
Maandag 2 februari is het voor de kinderen, de ouders én voor ons samen met
de ‘guru’s’ (leerkrachten) de grote dag. We vinden het heel spannend; hoeveel
kinderen zullen er zijn met de hun ouders en hoe zal het gaan.
Van de 7 kinderen waren er 5, allemaal met één van de ouders. 2 kinderen
waren helaas ziek. Onwennig en verlegen komen de kinderen binnen; Komang
kijkt liever de kat nog even uit de boom, maar na een half uur komt hij toch
maar eens kijken…
Vol enthousiasme begint Tini geassisteerd door Wayan aan het programma van
de eerste dag. Schoorvoetend komen de kinderen op gang, maar zodra we
beginnen met de muziekinstrumentjes komen de kinderen meer los. Ze weten
zelfs van geen ophouden. Na de pauze spelen we buiten met ballen, de kinderen
zijn blij en we zien Nengah voor het eerst blij lachen. Dit zijn mooie momenten.

Best eng zo’n 1e
schooldag

Met muziek komen ze los

De eerste lachjes…

De 2e dag lijkt het er op dat er al wondertjes zijn gebeurd. Komang komt
meteen breed lachend binnen. Nengah spoort haar moeder onderweg aan om
wat harder te lopen, ze wil naar school. Dewi komt huppelend het terrein op en
Iluh straalt als ze de guru’s ziet. Het is verrassend om te zien hoe ze het
programma de 2e dag al op pikken. Gede komt pas later op de ochtend; hij had
het thuis te druk met spelen. Vandaag blijft hij al beter in de kring zitten. We
herhalen het programma van de eerste dag en dat slaat goed aan. Het is
verrassend om te zien hoe de kinderen deze 2e dag beter en meer anticiperen
op alle prikkels die ze krijgen aan gereikt.
Samen met Tini en Wayan hebben we de 2 eerste dagen geëvalueerd. Onze
guru’s hebben het uitstekend gedaan. Ook zij waren verrast dat deze 2 dagen
zo goed verliepen en de kinderen zo goed mee deden. Fantastisch was het te
ervaren dat zelfs na één dag al kleine stapjes voorwaarts te bespeuren zijn.
Vol goede moed en vertrouwen kijken we uit naar de volgende week.

GEGELANG
Het waterproject in Gegelang is nu helemaal gereed. Davy en Bianca waren
aanwezig bij de officiële openingsceremonie. Behalve de basisschool in
Gegelang hebben 21 huizen met hun bewoners nu toegang tot schoon water.
Een grote stap voorwaarts naar betere leefomstandigheden voor dit dorp. Het
toiletgebouw in de school is ook helemaal gerenoveerd, dankzij de sponsor van
Marcel Spaarman. Voor hem zijn we nog bezig met een volgend waterproject.
De offertes die we hadden aangevraagd voor een ander dorp vielen erg hoog
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uit, we zijn druk in overleg met alle partijen of we met dit project doorgaan of
op zoek gaan naar een ander dorp waar ook dringend water nodig is.

Schoon water!!!

Officieel moment

Bij een overloopunit

YPAC
Dr. Eka, heeft voor ons een aantal keren dit tehuis voor gehandicapte jongeren
bezocht. Ze heeft voorlichting gegeven over mondhygiëne, tandenborstels- en
pasta uitgedeeld. Kinderen die dringend behandeld moeten worden, worden
naar haar praktijk gebracht. Rob en Ria Snoep gaan eind april weer naar Bali om
in Eka’s praktijk gehandicapte kinderen te behandelen, Eka assisteert hen dan
en leert zodoende telkens weer heel veel bij.
TK BUGBUG
De kleuterschool in Bugbug draait op volle toeren. De bibliotheek is ook
helemaal ingericht en daar wordt door de kinderen druk gebruik van gemaakt.
Binnen de muren van het schoolterrein liep een watergreppel afkomstig van de
rijstvelden. Deze was eerst afgedekt met houten planken, maar toch nog
gevaarlijk voor de kleintjes. Het dorp heeft zorggedragen voor een veiliger
afdekking dmv het aanbrengen van een betonnen constructie. Deze
zelfwerkzaamheid wordt door ons zeer op prijs gesteld.

Bibliotheek wordt volop gebruikt
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Met bovenstaande hopen wij u weer op de hoogte te hebben gebracht van onze
activiteiten in Bali en Nederland. Wij danken u voor uw belangstelling en
ondersteuning.
Met vriendelijke groet,
Stichting Bali Bundar,
Trudy Mentink
Voorzitter/secretaris

Marja de Jong
bestuurslid

Davy Blekman
penningmeester

Huub Mentink
bestuurslid
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Als ANBI aangemerkt door de Belastingdienst, wat inhoudt dat uw gift
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