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Beste Donateurs en belangstellenden, 
 
Het jaar 2010 zijn 
we met nieuw elan 
begonnen. 
Tegelijkertijd 
kwamen er allerlei 
leuke initiatieven op 
ons pad die 
bijdragen aan het 
welzijn van de 
Balinese kinderen. 
In deze nieuwsbrief 
leest u meer 
hierover. 

Er is ook verdrietig nieuws, 2 kinderen 
wiens omstandigheden we hebben 
geprobeerd te verbeteren, zijn 
overleden. 
Putu, voor wiens familie we een huisje 
hebben laten bouwen omdat ze ieder 
regenseizoen wegspoelden uit hun 
huisje op het strand, is in januari 
overleden. In december hebben we 
deze familie nog bezocht, ze waren zo 
blij met hun nieuwe onderkomen en 
ook erg zorgzaam voor hun 
gehandicapte kind. 
In februari overleed Kadek Suantini, 
voor haar hadden we een aangepaste 
stoel en bed laten maken, omdat de 
moeder het meisje de hele dag in haar 
armen hield. 
Verder maken we graag plaats voor 
een verslag van Els en Kees Sinjorgo 
van Jembatan Senang, de speel/groep 
voor verstandelijk gehandicapte 
kinderen bestond in februari 1 jaar. 

Geweldig wat ze in 1 jaar tijd bereikt 
hebben met deze kinderen. 
 
We wensen u veel leesplezier toe en 
hopen op uw blijvende ondersteuning. 
 
Met een hartelijke groet, 
Trudy Mentink-Nijssen 
Voorzitter 
 

BENEFIETCONCERT  
Het Aiolos Kwartet houdt zaterdag 24 
april een benefietconcert voor de 
kinderen in Seraya. Dit concert vindt 
plaats in de Remonstrantse Kerk in 
Alkmaar. Eind maart sturen we 
hiervoor een aparte nieuwsbrief rond. 
Maar u kunt de datum alvast in uw 
agenda noteren! 
 

 
 

YPAC 
Mevrouw Wil Vlasblom nam contact op 
met Tonny Buijzen, onze 
contactpersoon voor YPAC tijdens 
haar verblijf op Bali. De jongeren van 
jongerencentrum Baseline uit 
Albrandswaard hadden ruim 7000 euro 
ingezameld om verbeteringen in het 
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tehuis voor gehandicapte jongeren aan 
te laten brengen. Dit heeft geresulteerd 
in een airconditioning voor de 
computerruimte waardoor de 
computers langer meegaan, 3 nieuwe 
badkamers en toiletten welke nu 
rolstoeltoegankelijk zijn, een nieuw dak 
daarboven want ze kwamen emmers 
en pannen tekort door de vele 
lekkages. Ook de muur rondom het 
tehuis wordt opnieuw en hoger 
opgebouwd. We willen mevrouw 
Vlasblom en de jongeren van 
Albrandswaard hartelijk danken voor 
dit geweldige initiatief. 
 

 
 

SERAYA 
Ook voor Seraya heuglijk nieuws. Te 
beginnen met de Rotary in Zutphen, zij 
sponsoren de komende 3 jaar 7 
kinderen in Seraya. Hier is een bedrag 
mee gemoeid van € 2400,= per jaar. 
Hierdoor zijn deze jongeren verzekerd 
van een voltooide opleiding. 

 
 
Met deze sponsoring is het totaal 
aantal kinderen wat gesponsord wordt 
in Seraya nu op 18 kinderen gekomen. 
Na schooltijd komen nu 30 kinderen 
naar het educatiecentrum. Reden voor 
Stichting Wins en Bali Bundar om snel 
te beginnen met de bouw van een 
open klaslokaal. Tot nu toe zaten de 
kinderen onder de boom of in het 
piepkleine huiskamertje van de 
coördinator Wayan Berata. Eind maart 
zal hopelijk het klaslokaal gereed zijn, 
ook de meubeltjes zijn inmiddels 
besteld. 

 
 
Tevens is er een eenvoudig 
gastenverblijf gebouwd voor de 
vrijwilligers die daar enige tijd willen 
doorbrengen om de kinderen les te 
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geven. Indien u geïnteresseerd bent in 
vrijwilligerswerk, dan verwijzen wij u 
naar www.banyan.nu, een nieuwe 
organisatie die de coördinatie van 
vrijwilligers heeft overgenomen van 
Stichting WINS. 
Het kan niet op, Kinderdagverblijf 
Mickey in Hengelo gaat een 
boekenwijzeractie organiseren voor de 
kinderen in Seraya. Wellicht herinnert 
u zich nog onze eigen boekenwijzer-
actie, we hopen dat het in Hengelo ook 
weer een groot succes wordt. 
 

BOEKENPROJECT 
In december ontvingen wij ruim € 
12.000,= van een sponsor, te besteden 
aan boeken voor de Balinese kinderen. 
Inmiddels zijn 11 scholen, 2 
bibliotheken, 5 leraren die vrijwillig 
bijlessen geven, 3 instellingen voor 
gehandicapten en 7 WINS 
educatiecentra voorzien van prachtige 
boeken. Bali Kids heeft het geld 
gebruikt om nieuwe werkboekjes in 
eigen beheer te laten drukken m.b.t. 
hygiene en voorlichting over HIV/Aids 
voor de teenagers. Hiermee bereiken 
ze per jaar 3000 kinderen. 

 

JEMBATAN SENANG 1 JAAR! 
Dit is een mooi moment om terug te 
blikken en verslag te doen van alle 
ontwikkelingen in het voorbije jaar. 
Begin februari 2009 zijn we van start 
gegaan met 6 kinderen met een 
verstandelijke beperking in de 
speel/leerklas. 
Zeer schuchter kwamen de kinderen 
binnen; vrijwel allemaal met een 
apathische blik in de ogen. Het is ook 
een hele stap om van het vertrouwde 
erfje van hun huis, waar ze tot nu toe 
vertoefd hebben, naar ‘buiten’ te 
komen. Ten slotte waren het 
‘verstopte’ kinderen die in een 
isolement leefden. 
Het was ongelooflijk te zien hoe de 
kinderen in zeer korte tijd veranderden 
in blije, opgewekte kinderen, die ’s 
morgens al zwaaiend bij het lokaal 
arriveerden. Onze geweldige guru’s 
hadden meteen de juiste aanpak.  
Alles is nieuw voor de kinderen: 
spelen, zingen, buiten spelen, muziek 
maken (lawaai, hoe harder hoe beter) . 
Ze genieten er zichtbaar van én ook de 
ouders, die ook altijd met hun kind 
aanwezig moeten zijn.  
Behalve het realiseren van onze 
doelen voor de kinderen (uit hun 
isolement halen en socialiseren) is een 
niet te onderschatte doel het laten zien 
aan de ouders dat je met deze 
kinderen wel iets kunt doen en dat ze 
wél wat kunnen leren. Tijdens de 2-
wekelijkse huisbezoeken krijgen de 
kinderen een speeltje, een educatief 
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speelgoed en een motorische oefening 
die de ouders samen met hun kinderen 
moeten oefenen. 
Voor de ouders was het geweldig om 
te zien dat hun kind wel dingen 
zelfstandig konden doen zoals, eten, 
handen wassen, helpen het erfje te 
vegen etc. Dit alles alleen al door 
AANDACHT. 
 

 
 
Op school gebeurden ook bijzondere 
dingen. Nengah kan niet praten door 
o.a. haar hazelip. Tijdens het 
voorlezen zei ze ineens het woord 
“hallo” na! Daar kregen we wel even 
kippenvel van. Made deed met zijn 
vader ‘high five’ als iets goed lukte en 
toen de juf even de belletjes vergat na 
afloop van een lesonderdeel, toen 
greep Njoman de belletjes zelf wel 
even! Hier roepen we dan: ‘pienter!’ 
Eind april vertrokken we zelf naar NL. 
Hoe zou het gaan als wij er niet meer 
bij zijn. Gelukkig heeft Gea (NLse 
onderwijzeres) regelmatig toezicht 
gehouden. Maar onze juffen deden het 
uitstekend.  

Ook startten ze weer prima op bij het 
begin van het nieuwe schooljaar. Made 
kon nu naar de gewone kleuterschool, 
daar was hij echt klaar voor. Nog 5 
kinderen over… 
Maar binnen de kortste keren is dit 
aantal gegroeid tot 8 kinderen, dit is 
het maximum aantal kinderen wat we 
kunnen hebben in ons kleine lokaal. 
Het mooiste van deze groei vinden wij 
dat de ouders uit zich zelf hun kind 
komen aanmelden (lees: soms binnen 
schuiven) Eigenlijk schamen zij zich 
voor hun kind en het is ook een teken 
van een slecht karma (lotsbepaling 
binnen de Hindoe cultuur) 
 
Januari 2010 hebben we 2 assistenten 
kunnen aanstellen, na overleg met Bali 
Bundar omdat zij garant staan voor de 
salarissen van de juffen. 2 extra is 
nodig, daar we met 2 autistische 
kinderen 1 op 1 moeten werken en 1 
van onze juffen in blijde verwachting is. 
De 2 assistenten worden nu ingewerkt 
en ook zij doen het geweldig goed. We 
zeggen met trots dat we een prachtig 
team hebben voor JS. 
Dit is nog niet alles. Na maanden 
zoeken, gesprekken in Denpasar etc. 
zijn we erin geslaagd een ‘guru terapis 
bicara’ spraakleraar te vinden. We 
hebben van een NLse leraar die met 
pensioen ging een fors bedrag 
gekregen, hiermee kunnen we ruim 
een jaar de kosten voor deze leraar 
betalen. Wat zijn we daar weer blij 
mee. 
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En toen het feestje bij het 1-jarig 
bestaan. (Ook weer een gulle gever 
waardoor we dit feestje konden 
bouwen) 
We maakten een schoolreisje naar 
Amlapura (12 km verderop) Met 3 
auto’s op pad naar een speelland, dat 
was op zich al een heel feest. Alle 
kinderen, ouders, juffen, 2 
vertegenwoordigers van Bali Bundar 
waren aanwezig, 30 pers. totaal. 
Carrousel, treintje, motorfietsje etc. 
overal mochten ze in. De soft 
playground was ook een succes in het 
bijzonder de ballenbak. 
Na afloop crispy kip met rijst en een 
frisdrankje en ten slotte was er taart 
eten én allemaal met een ballon weer 
naar huis.  
Wat hebben de kinderen genoten, dat 
er ééntje tot 2x toe in zijn broek plaste 
van alle emoties dat mocht de pret niet 
drukken. 
 

 
 
Langs deze weg willen wij alle mensen 
die het afgelopen jaar hun kleine of 
grote of trouwe maandelijkse donatie 
hebben gedaan, namens de kinderen 

héél hartelijk bedanken. Uit het 
bovenstaande zal zeker blijken dat al 
het geld goed besteed is en zal 
worden. 
Misschien mogen we in de toekomst 
weer op uw steun rekenen? 
 

 
 
Dank u wel namens Njoman, Sri, Dewi, 
Nengah, grote Komang, Iluh, kleine 
Komang en Gede. 
De juffen: Wayan Tini, Wayan, Wayan 
Sari en Devy 
Ook onze dank aan het bestuur van 
Bali Bundar voor hun 
onvoorwaardelijke steun en Donald en 
Tirta voor de operationele hulp. 
Kees en Els Sinjorgo  
 

JAARREKENING 2009 
Rest ons nog u te melden dat de 
Jaarrekening 2009 reeds gereed is. U 
kunt het vinden op onze website onder 
WAT DOEN WIJ / Verslagen. Met dank 
aan onze penningmeester, Davy 
Blekman, voor de snelle actie. 
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Stichting Bali Bundar 
 
Trudy Mentink 
voorzitter/secretaris 
 
Marja de Jong 
bestuurslid 
 
Davy Blekman 
penningmeester 
 
Huub Mentink 
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 


