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Begin 2011 hebben wij u laten weten dat het grootste project
van 2011 de bouw van de kliniek voor Balikids zou worden .
Zowel hier als in Bali voorzagen wij dat het inzamelen van
Inhoudsopgave
geld voor het nieuwe gebouw door de wereldwijde crisis een
BALI KIDS BOUW ........ 1
harde dobber zou worden. Maar dankzij de giften uit
Nederland konden we de bouw in ieder geval starten en toen
BALI KIDS
de contouren van het gebouw zichtbaar werden, hebben we
STUDIEFONDS ............ 2
de overige gelden op een grote benefietavond bij elkaar
YPAC ......................... 3
kunnen krijgen. Wij danken eenieder voor het vertrouwen en
het feit dat daarmee het complete gebouw in maart 2012 kan
JEMBATAN SENANG..... 3
worden opgeleverd.
SERAYA ..................... 4
Graag wenden wij ons ook tot onze vaste donateurs. Andere
jaren kreeg u aan het einde van het jaar een persoonlijke
dankbrief voor uw ondersteuning. Onze kantoorkosten zijn
laag, maar kunnen nog lager. Daarom willen wij u als vaste
donateur en/of kindsponsor langs deze weg hartelijk danken
voor uw ondersteuning in het afgelopen jaar. Door uw
bijdrage hebben wij heel veel kunnen doen en wij hopen dan ook op uw blijvende
ondersteuning. Mede namens het Bestuur wensen wij u een gezond en vrolijk 2012 toe!
Huub Mentink
Voorzitter

BALI KIDS BOUWPROJECT
In oktober hebben we voor het eerst de bouwactiviteiten van het nieuwe gebouw voor Bali
Kids kunnen aanschouwen. En we waren onder de indruk! Er wordt met man en macht aan
gewerkt, zelfs op zondag, normaal de enige vrije dag in Indonesië. Tijdens onze
aanwezigheid op Bali was er een forse aardbeving van 6.8, maar het gebouw heeft geen
krimp gegeven. Geruststellende gedachte. De planning is dat het gebouw in maart 2012
gereed is. Trudy zal dan 2 maanden naar Bali gaan om coördinator Brenton te helpen bij de
organisatie van de verhuizing, inrichting en de kinderen extra te begeleiden. Voor hen zal de
verandering het grootst zijn, en dan vooral in positieve zin. We krijgen iedere week nieuwe
foto’s opgestuurd over de vorderingen en plaatsen die op de nieuwsblog op deze website,
zodat u het ook kunt volgen.
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Voorzijde receptiegebouw met kantoren

Bij entree hoofdgebouw

BALI KIDS STUDIEFONDS
In het werven van fondsen voor het nieuwe gebouw is veel tijd en energie gaan zitten. Dit
gaat altijd ten koste van iets anders. Er zijn bij Bali Kids nog 7 kinderen op zoek naar een
schoolsponsor. Eka, de oudste jongen, heeft een beurs in Australië gekregen en vertrekt
volgende week richting Melbourne om daar zijn middelbare school af te maken. Een
geweldige kans voor hem. Dus die gaat van onze lijst af. Daarvoor in de plaats komt Kadek
Redi die in oktober doodziek de kliniek binnenkwam. TB en zwaar ondervoed. Zijn ouders
zijn overleden. Inmiddels is hij zover opgeknapt dat hij naar de peuterschool gaat.
Indien u mee wilt betalen aan de opleiding van deze kinderen, maar om wat voor reden dan
ook geen persoonlijke sponsoring wilt aangaan, kunt u bij uw gift aangeven dat het t.b.v. het
studiefonds is van Bali Kids. U kunt erop vertrouwen dat wij het geld gebruiken voor de
kinderen die geen persoonlijke sponsor hebben.

De kleintjes op bezoek op de bouwplaats

Kadek Redi, in oktober nog zwaar ondervoed
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YPAC
Trudy liet in oktober bij YPAC kindersieraden rijgen door de jongeren. Hiervoor ontvingen zij
een ruime vergoeding. De sieraden worden verkocht via de website www.ninie.nl en van
deze opbrengst ontvangen wij 5%. YPAC heeft dringend een nieuwe keuken nodig, want de
huidige keuken is oud en vies. Hiervoor is nu door andere stichtingen en initiatieven geld
beschikbaar gesteld. Maar het ontbreekt nog wel aan financiële middelen om de kinderen
buiten de poort een opleiding te laten volgen. Er zijn 3 jongeren die momenteel een dubbele
opleiding doen. In de ochtend bezoeken zij de middelbare school en in de middag een
toeristenschool. Deze school ligt vlakbij YPAC, dus daar kunnen ze in hun rolstoel zelf
naartoe rijden. Deze dubbele opleiding is kostbaar, ook omdat ze een stageperiode in
Jakarta moeten doen en er door hun beperkingen altijd meer geld mee gemoeid is. We
betalen voor deze 3 jongeren totaal ruim € 2000,- per jaar aan schoolgeld. Voorlopig uit
onze reserves, maar ook hier hopen we op gerichte donaties voor het studiefonds YPAC.
We bezochten in oktober Yuli voor wie wij vorig jaar een computeropleiding bekostigden. Ze
heeft nu een baan in een groot hotel in Kuta waar ze de planning doet voor Housekeeping.
Trots is ze, en wij ook. Financieel onafhankelijk, dankzij een steuntje in de rug van onze kant.

Yayun heeft geen voeten en aan iedere hand 2
vingertjes. Zij doet onder andere de dubbele
schoolopleiding en maakte de meeste sieraadjes.

Met Yuli aan de ijskoffie, met wie we een uur
hebben rondgereden om een rolstoeltoegankelijk
restaurantje te vinden.

JEMBATAN SENANG
Hiervoor verwijzen wij u naar de eigen nieuwsbrief van Jembatan Senang, die zojuist
verschenen is. Graag vragen wij uw aandacht voor het feit dat wij naarstig op zoek zijn naar
stagiaires/vrijwilligers op het gebied van logopedie. De huidige logopedist heeft opgezegd en
logopedisten op Bali moet je met een lampje zoeken. Misschien kent u iemand die deze
opleiding volgt of iemand die voor een langere periode op dit gebied vrijwilligerswerk wil
doen? Wij houden ons van harte aanbevolen.
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SERAYA
Momenteel worden in Seraya twee nieuwe
gastenverblijven gebouwd zodat de toekomstige
vrijwilligers een comfortabeler ruimte hebben. Wij
hebben dit ondersteund met een gift van 500 euro, zodat
er goede plafondventilatoren kunnen worden
aangeschaft en ook meer wattage aan elektriciteit. Trudy
heeft vorig jaar een week bij dit project gelogeerd en
ondervonden hoe warm het is zonder ventilator doordat
de electriciteit telkens uitviel. In februari komen 2
vrijwilligers voor een aantal maanden naar Seraya en
hopelijk voor hen zijn de nieuwe kamers dan gereed.
Coördinator Wayan Berata moet ervoor zorgen binnen 5
jaar financieel onafhankelijk te zijn van ons en Stichting
Wins, betreffende zijn inkomen, het inkomen van de
penningmeester en de projectkosten. Hij is nu bezig in
het dorp met het opzetten van kleine varkensfokkerijen
onder zijn beheer. Hierdoor krijgen de lokale bewoners
ook werk en een inkomen.

Stichting Bali Bundar
Huub Mentink
voorzitter
Trudy Mentink-Nijssen
secretaris
Hugo Timmers
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

Eerste varkensfokkerij, ziet er schoon en gezond
uit.

Bankrekening 60.56.37.857
ABNAMRO Alphen aan den Rijn
Als ANBI aangemerkt door de
Belastingdienst, wat inhoudt dat
uw gift aftrekbaar is.

De nieuwe gastenverblijven. Wayan Berata doet
veel zelf om de kosten binnen de perken te
houden.
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