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Wij hopen dat u weer veilig van uw vakantie bent
teruggekeerd. Voor het bestuur van Bali Bundar is de
zomer altijd de tijd dat we de voorbereidingen doen voor
de vele projecten en overleggen binnen het bestuur,
maar ook met sponsors en stichtingen waar we mee
samen werken. Binnen het bestuur hebben we Hugo
Timmers als penningmeester welkom geheten. Hij lost
Davy Blekman af, zie het kopje bestuurswisseling.

Er is ook hard gewerkt aan een nieuwe website waar u
nu het resultaat van ziet. De website kunnen we zelf
BALI KIDS .................. 3
bijhouden, en daarmee kan Jan Beltman wat meer tijd
aan zijn familie besteden.
JEMBATAN SENANG..... 4
Maar dit alles kan niet zonder de ondersteuning van u.
Vandaar een stukje over Yinka, een 8-jarige die haar
moeder aan een prachtig bedrag hielp om YPAC in Bali
te helpen.
De lopende projecten draaien goed, de kliniek EN het
kindertehuis voor Balikids kunnen gebouwd worden. De
enthousiaste ondersteuning uit Nederland en het besluit
om met uw giften de bouw te starten, hebben er voor gezorgd dat “ Down Under “ de
portemonnee opengetrokken werd. Seraya en Jembatang Senang zitten in een volwassen
fase, daar zal het jaar voor het uitbouwen gebruikt worden. Wij wensen u veel leesplezier
met deze nieuwsbrief. Met een hartelijke groet,
SERAYA ..................... 3

Huub Mentink
Voorzitter

NIEUWE WEBSITE
De nieuwe website kunnen we niet introduceren voordat we eerst een woord van dank
richten aan Jan Beltman. Jan heeft onze eerste website gebouwd en gedurende 5 jaar
onderhouden. Hartelijk dank Jan, je hebt ons erg geholpen hiermee. Bij ons ontstond de
behoefte om een website zelf te kunnen bijhouden en actualiseren, zonder iedere week bij
Jan op de stoep te staan. Dus hebben wij d.m.v. een zelfbouwpakket een nieuwe website
gebouwd. Ook voorkomen we (te) lange nieuwsbrieven, omdat er een nieuwsblog op de
website komt die we regelmatig zullen bijhouden.
Ook deze nieuwsbrief wordt niet te lang, alle onderwerpen op de website zijn geactualiseerd,
voorzien van nieuwe foto’s enz. Dus wij nodigen u uit om de nieuwe website zeker goed te
bekijken zodat u weer helemaal op de hoogte bent van onze activiteiten.
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Enkele belangrijke gebeurtenissen van het afgelopen half jaar willen we nog wel aan u kwijt.

BESTUURSWISSELING
Na 4 jaar penningmeester te zijn geweest van Stichting Bali Bundar heeft Davy Blekman
besloten meer tijd aan het vaderschap te besteden. Davy heeft ons altijd dicht bij de
doelstellingen van de stichting gehouden, door nuchter naar de feiten te blijven kijken. Wij
waarderen de samenwerking van de afgelopen jaren. Davy blijft betrokken bij onze stichting
als sponsor. Wij danken hem hartelijk voor alles.
Per 1 juli 2011 heeft Hugo Timmers de taken van Davy overgenomen. Hugo heeft ruime
financiële ervaring opgedaan in zijn eigen bedrijf en verheugt zich erop deze ervaring voor
het goede doel in te zetten. De kleinschaligheid en de directe verbondenheid van Stichting
Bali Bundar met de projecten en de sponsors spreken hem aan. Het internationale karakter
is een bijkomend voordeel. Wij verheugen ons op de samenwerking met Hugo.

SPONSOR ACTIE door een 8-jarige
De moeder en oma van de 8-jarige Yinka hadden plannen gemaakt voor een vakantie op
Bali. Yinka bedacht dat ze wel tekeningen kon gaan maken om langs de deur te verkopen en
met dat geld kon haar moeder Louise dan wel ‘arme kindertjes’ op Bali gaan helpen.
Uiteindelijk liep deze actie behoorlijk uit de hand, de school van Yinka, de Mariaschool in
Wateringen gaf Yinka de gelegenheid om haar schoolgenootjes ook aan de slag te zetten.
Dus werden in heel Wateringen auto’s gewassen, lege flessen ingeleverd, klusjes gedaan
enz. Met een prachtig eindresultaat van € 1732,=!!! In overleg hebben we besloten dit bedrag
te besteden aan YPAC, tehuis voor gehandicapte jongeren. Er zouden 4 nieuwe kinderen
opgenomen worden, dus moesten er 4 nieuwe bedden, matrassen, kasten enz. aangeschaft
worden. Dat kon allemaal van dit bedrag. Voor alle andere jongeren werd schoon en nieuw
beddengoed aangeschaft, lakens en slopen. Louise en haar moeder zijn tijdens hun verblijf
op Bali bij YPAC op bezoek geweest en hadden textielstiften meegenomen zodat de
jongeren allemaal hun eigen kussensloop konden ‘pimpen’. Een hartverwarmende actie door
een heel bijzonder meisje, Yinka bedankt! Inmiddels hebben we ook de school bezocht in
Wateringen en aan alle kinderen een boekenwijzer overhandigd van onze Stichting als kleine
blijk van dank.
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SERAYA
Momenteel staan er 3 kinderen op de wachtlijst, die wachten op een persoonlijke
schoolsponsor. Zie http://www.winsfoundation.com/DB/waitinglist_Bali.html, doorscrollen
naar Seraya. Gedurende de zomermaanden heeft Seraya overwegend Nederlandse
vrijwilligers ‘in huis’ gehad. Zij hebben de kinderen extra les gegeven in Engels,
computerlessen en creatieve lessen. Getuige de foto’s die we regelmatig binnenkrijgen
hebben de vrijwilligers en de kinderen hier veel plezier in. Het centrum moet binnen 5 jaar
zelfstandig kunnen draaien, behoudens uiteraard de schoolsponsoring van de kinderen.
Momenteel zijn we met hen aan het brainstormen over het opzetten van een business,
waarbij we eventueel een microkrediet kunnen verschaffen. We houden u daarvan op de
hoogte.

BALI KIDS
Geweldig nieuws voor ons project Bali Kids. Wij hebben voor de nieuwbouw van de kliniek in
anderhalf jaar tijd bijna 150.000 euro geworven. Dus hebben we in april besloten dat ze
konden gaan beginnen met bouwen. Wel met enige onzekerheid of de rest van de
benodigde gelden wel binnen zouden komen. Maar ook met de hoop dat eenmaal aan het
bouwen, het geld waarschijnlijk makkelijker binnen komt.
En dat is gebeurd. Tijdens een gehouden benefietavond op Bali in een zeer luxe hotel is
meer dan $ 100.000 dollar binnen gekomen. Een groot bedrijf in Australië deed ook een
donatie voor de bouw van $ 100.000,= Als klap op de vuurpijl gaf een Brits bedrijf de
benodigde financiën voor de aanleg van een aangepast zwembad, waar gehandicapte
kinderen therapie in kunnen krijgen.

April : aanvang van de bouw.

Augustus : achter aanzicht hoofdgebouw.

Zwembad wordt met de hand gegraven!

Bale, waaronder de zieke kinderen toch buiten
kunnen zijn, in de schaduw.
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De bouw vordert zeer gestaag, de verwachting is dat de verhuizing in maart 2012 kan
plaatsvinden. Brenton, de coördinator van Bali Kids, heeft het er erg druk mee. Hij kan wel
wat hulp gebruiken. Vandaar Trudy’s inschrijving voor de te winnen baan via de Vodafone
Foundation. Klik op de foto onder het hoofdmenu van de website om op haar te stemmen!
Ondertussen zijn de kinderen van Bali Kids alweer aan het nieuwe schooljaar begonnen. Wij
hebben de eerste schoolkosten voor hen reeds betaald. Wij zoeken nog sponsors voor een
aantal kinderen, de kinderen gaan naar goede scholen, wat inhoudt dat deze scholen naar
Balinese maatstaven vrij duur zijn. Maar een kind kunt u ook gedeeltelijk sponsoren of
samen met familie, vrienden of buurtgenoten. Denkt u er over na? Bij huidige projecten/Bali
Kids treft u een link aan waarbij de kinderen zich aan u voorstellen.

JEMBATAN SENANG
Els en Kees Sinjorgo zijn tijdens de
zomermaanden altijd in Nederland. Maar het
project loopt gewoon door. Zij hebben een
Nederlandse vrouw ontmoet, die in de buurt
woont van Samuh. Zij gaat regelmatig een kijkje
nemen bij het project om de voortgang te
bewaken en rapporteert vervolgens aan Kees en
Els. In september gaan Kees en Els weer naar
Bali voor zes maanden, met in hun bagage een
hoop nieuwe plannen en verbeteringen. U hoort
van ze!
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