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Beste Vrienden van Bali Bundar, 
 
En toen was de eerste helft van 2013 ook alweer voorbij. 
Kees en Els zijn voor hun ‘zomerstop’ weer een paar 
maanden in Nederland. Trudy en ondergetekende zijn in 
april/mei 4 weken op Bali geweest en hebben alle lopende 
projecten bezocht en nieuwe contacten aangeboord. De 
jaarlijkse bestuursvergadering van onze stichting vond op 6 
juli jl. plaats. Ook weer een moment om terug en vooruit te 
kijken. Per project doen we hier onder verslag van. Nieuwe 
media geven ons de mogelijkheid tussentijdse nieuwtjes te 
delen via onze Facebookpagina. We blijven nieuwsbrieven 
schrijven omdat een overzicht over een bepaalde periode 
voor veel mensen prettiger is. Op deze manieren proberen 
we alle geïnteresseerden van informatie te blijven voorzien. 
Bedankt voor uw tijd, belangstelling en financiële 
ondersteuning.  
 

   Huub Mentink, voorzitter 
 

 

YPAC 
Bij YPAC was het dak boven de oudste klaslokalen al enkele jaren slecht, ofwel zo lek als 
een mandje. Andere weldoeners hadden vorig jaar het computerlokaal laten opknappen 
inclusief nieuwe computers, maar in de regentijd stonden er meer pannetjes dan computers. 
We begrijpen dat een inzameling voor een nieuw dak geen makkelijke zaak is. Maar in onze 
algemene reserve zat het benodigde bedrag ad € 6000,= om het dak compleet te 
vernieuwen. Dus hebben we besloten om dit geld hiervoor te gebruiken. Twee offertes 
aangevraagd die van elkaar niet veel verschilden qua prijs maar wel qua materiaalgebruik. 
We hebben gekozen voor een aluminium dakconstructie in plaats van hout. Veel duurzamer 
en lichter van gewicht, wat bij aardbevingen alleen maar positief is. Tijdens deze 
schoolvakantie wordt er nu met man en macht gewerkt om het dak te vernieuwen. De nog 
goede dakpannen worden hergebruikt en aangevuld met nieuwe. En het is al bijna klaar. Nu 
de dakgoten en beschadigde plafonds vervangen en dan kunnen de leerlingen hopelijk weer 
heel lang droog hun lessen volgen.  
 

   
 
De ontmanteling    Nieuwe constructie……………en klaar! 
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SERAYA 

De plannen voor het opzetten van varkensboerderijtjes in Seraya moeten voorlopig in de 
ijskast. Doordat goedkoop varkensvlees uit China de Indonesische markt overspoelt, is de 
vraag naar lokaal vlees dramatisch gedaald. Wayan Barata, coördinator in Seraya, heeft nu 
plannen gemaakt om op zijn stuk grond extra gastenkamers te gaan bouwen voor 
vrijwilligers/ familie en vrienden van vrijwilligers en toeristen. Dit kan een win-win situatie 
worden. Inkomsten voor zichzelf, want na juni 2014 ontvangt hij geen salaris meer van ons, 
en een stageplek voor de jongeren die de middelbare school hebben doorlopen en in de 
horeca willen gaan werken. De uitwerking van de plannen laat nog op zich wachten, we 
houden u op de hoogte. Het huidige varkensboerderijtje ligt min of meer stil, enkele goede 
varkens zijn behouden voor het geval de markt voor lokaal vlees weer aantrekt. 
 

NIEUWE CONTACTEN 
Via YPAC kwamen wij in contact met Indonesian Solemen. Een stichting op Bali die met 
een groep mensen in 2012 blootvoets Bali in de rondte hebben gelopen om bekendheid te 
krijgen voor hun Stichting en om de noden te constateren die voornamelijk op het platteland 
heersen. Een dag na het gesprek met hen werd hun hulp ingeroepen bij twee gerelateerde 
families in Denpasar. Twee families, totaal tien kinderen, van wie er drie NIET gehandicapt 
zijn. Schrijnende toestanden, slechte behuizing, kinderen 24/7 op de betonnen vloer liggend. 
Wij hebben Solemen 500 euro geschonken voor de eerste nood, matrasjes voor de 
gehandicapte kinderen en lazyboys waar ze enigszins comfortabel in kunnen ‘zitten’. Voor de 
drie gezonde meisjes, variërend in de leeftijd 12-14 jaar diende zich meteen een 
schoolsponsor aan. Een goede vriend van ons, Aad van den Boogaart, nam afscheid van 
zijn bedrijf en had geld voor Bali Bundar gevraagd in plaats van cadeaus. Met dit geld 
kunnen we de drie  meisjes het eerste jaar naar de middelbare school laten gaan, 
fantastisch! Want uiteindelijk zullen de drie gezonde meisjes overblijven met hun 
gehandicapte broers en zussen. Solemen laat deze familie niet in de steek, dat is al vaak 
genoeg gebeurd. Er zijn al voedselinzamelingen gehouden, voor één werkeloze vader is een 
baan gevonden, fysiotherapeuten komen twee keer per week langs en - niet geheel 
onbelangrijk - de hulp wordt zodanig ingericht dat deze families niet compleet afhankelijk 
worden. Ze worden in het zadel geholpen zodat ze in de toekomst zoveel mogelijk weer zelf 
kunnen. Meer lezen over Solemen, kijk op www.solemen.org 
 

 
  

 

Zo troffen Solemen de twee oudste 
jongens aan, naakt op een betonnen 
vloer. 
 

De drie gezonde meisjes, 
volgende week naar school. 

Mobiele kliniek van Bali Kids 
kwam langs voor een 
algemene check. 

http://www.solemen.org/
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Een andere ontmoeting hadden wij met de John Fawcett Foundation. Een stichting met 
een Australische achtergrond die al bijna 30 jaar werkzaam is op Bali. De hoofdactiviteit is 
gericht op ogen, van kinderen en volwassenen. Met een mobiele kliniek rijden ze naar 
afgelegen dorpjes, op dag 1 wordt iedereen in het dorp gecheckt, brillen aangemeten en 
verstrekt en de mensen met staar direct geopereerd. De mobiele kliniek blijft een nacht staan 
in het dorp en de volgende morgen wordt bij iedereen die geopereerd is het verband eraf 
gehaald en een laatste check gedaan. We waren erg onder de indruk van de reacties van de 
mensen die opeens weer konden zien. JFF doet dit geheel kosteloos, een sponsorbijdrage 
van 2000 AUS$ zorgt ervoor dat een heel dorp gezien en behandeld kan worden. Daarnaast 
komen er enkele keren per jaar plastisch chirurgen over uit Australië die kinderen met 
hazenlipjes, brandwonden enzovoorts enzovoorts opereren. In de toekomst willen wij 
proberen de dorpjes waar wij ook hulp verlenen door middel van een donatie aan JFF te 
laten bezoeken.  
 

   
 
 

GOLFTOERNOOI 

Hugo Timmers, onze penningmeester en zijn partner Yvonne Jonker organiseerden op 31 
mei jl. een golftoernooi namens hun respectievelijke bedrijven TimTimm en Hyp Hyp.       
52 personen gaven gehoor aan de uitnodiging, deelname was gratis maar een gift voor Bali 
Bundar werd op prijs gesteld. Een geweldig leuke middag, mooi weer, lekker eten en aan het 
eind van de dag een echte prijsuitreiking en de overhandiging van een cheque van Hugo en 
Yvonne aan onze voorzitter Huub Mentink. Het bedrag op deze cheque….maar liefst 2650 
euro! Geweldig bedankt jullie twee en iedereen die aan het welslagen van deze dag heeft 
bijgedragen. 
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JEMBATAN SENANG  

Voor de meest recente nieuwsbrief van Jembatan 
Senang verwijzen wij u graag door naar: 
 
http://www.jembatansenang.nl/Nieuwsbrieven.htm 
 

FACEBOOK 
Alle tussentijdse nieuwtjes komen op onze Facebook 
pagina https://www.facebook.com/StichtingBaliBundar 
 

 
 
Tot slot wensen wij u een prachtige zomer toe!  
 

 

 

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 

 

Bankrekening 60.56.37.857 

ABNAMRO Alphen aan den Rijn 

 

Als ANBI aangemerkt door de 
Belastingdienst, wat inhoudt dat 

uw gift aftrekbaar is. 

http://www.jembatansenang.nl/Nieuwsbrieven.htm
https://www.facebook.com/StichtingBaliBundar
mailto:info@balibundar.org
http://www.balibundar.org/

