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Het jaar 2014 ligt alweer achter ons. Een jaar waarin met
name binnen de organisatie van de stichting de nodige
veranderingen hebben plaatsgevonden. Maar ook in Bali
hebben we stappen gezet en voetsporen achtergelaten. We
willen beginnen met onze vaste en incidentele sponsors
hartelijk dank te zeggen voor hun blijvende ondersteuning
afgelopen jaar en spreken de hoop uit dat we voor komend
jaar het vertrouwen aan ons gegeven kunnen blijven
waarmaken.
Een prachtig 2015 gewenst!
Huub Mentink, voorzitter

Wisselingen binnen het bestuur
Voorwoord……………..1

In verband met de verzelfstandiging van Jembatan Senang heeft Kees Sinjorgo in het najaar
Ypac
…………………….…1
ons
bestuur
verlaten. Hugo Timmers, penningmeester, heeft te kennen gegeven met ingang
van
1
januari
2015 te willen stoppen met zijn werkzaamheden in verband met een zeer
Seraya………………….…2
drukke
agenda.
Wij zijn Hugo zeer erkentelijk voor zijn werkzaamheden afgelopen jaren en
Nieuwe contacten…..2
betrokkenheid bij ons werk.
Gelukkig hebben wij iemand anders bereid gevonden het stokje over te nemen. Lidian
Mentink gaat vanaf 1 januari 2015 het penningmeesterschap overnemen. Vanaf onze start is
Lidian altijd zeer betrokken geweest bij de stichting, in woord en daad. En wij zijn dan ook
heel blij haar te mogen verwelkomen binnen ons bestuur. De jaarlijkse accountantsverklaringen zullen verzorgd blijven worden door Van de Graaf Accountants.

Plannen voor 2015
Zoals in onze vorige nieuwsbrief reeds vermeld gaan wij aandacht besteden aan projecten
die niet direct de aandacht hebben van de Indonesische regering. En proberen zo veel
mogelijk te bereiken door samen te werken met andere stichtingen.
Concreet betekent dit:

 De mobiele kliniek van de John Fawcett foundation het dorpje Bengkala laten



bezoeken waar in verhouding veel dove mensen wonen. De kosten voor een
tweedaags bezoek inclusief staaroperaties en benodigde brillen en medicijnen zijn
€ 1700,=
We streven ernaar middelen in te zamelen voor nog een bezoek aan een ander dorp.
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 Bij Ypac hulp blijven verlenen. De eerste tien kinderen gaan nu wekelijks naar YPK
voor fysiotherapie. Wij hebben YPK hiervoor een donatie van 1000 euro gegeven.
Ook zij zijn afhankelijk van giften voor hun werk en deze gift is welbesteed. Sani Asih
gaat sinds december wekelijks voor ons naar YPAC om een en ander organisatorisch
beter op te zetten. Zij spreekt vloeiend Engels en belangrijker: Indonesisch. Hierdoor
kan beter duidelijk worden gemaakt wat de verschillende partijen willen bereiken.

 De Bali Bundar Akademie (BBA) bestendigen. We beginnen met Dwi Anggayani.
Eind januari komt zij voor een jaar in Nederland studeren aan Stenden University in
Leeuwarden. Voor de 4-jarige opleiding heeft zij zelf een 100% scholarship
binnengehaald. Echter, haar verblijfskosten in Nederland vallen daar niet onder. Een
bijzondere sponsor heeft ervoor gezorgd dat wij haar komend jaar hierin kunnen
ondersteunen. En een dikke winterjas hangt al voor haar klaar!

 Wij hebben Sani Asih voor de komende zomer uitgenodigd om drie weken naar
Nederland te komen. Sani en Dwi zijn huisgenoten in Bali en goede vriendinnen van
elkaar. Wij hebben hen uitgedaagd om met een businessplan te komen voor hun
gezamenlijke toekomst op Bali. Wij willen Dwi en Sani dan meenemen op een tour
door Europa, kennis laten maken met diverse mensen die voor hun toekomst van
belang kunnen zijn, enzovoorts. Wij zoeken nog een sponsor voor haar ticket, de
Europa tour zelf zullen wij privé bekostigen. Wellicht iemand onder u met heel veel
punten van een vliegmaatschappij die ook op Bali vliegt? Wij houden ons
aanbevolen.

 Sani, Dwi en Dena hebben allemaal in het verleden bij Bali Kids gewoond en wij
hebben hen vanaf 2006 ondersteund. Als jongvolwassenen helpen wij hen nu
zelfstandig verder. Dena werkt op zaterdag voor ons bij YPAC en geeft dan
computerlessen aan de kinderen. Verder studeert hij economie op de universiteit. Hij
heeft snode plannen voor het opzetten van een eigen koffiemerk met koffiebonen van
zijn geboortegrond. Van de overheid heeft hij al een startpremie gehad, heel mooi.
Wij wachten zijn verdere plannen en stappen met belangstelling af.

En verder….




Gaan wij door met tweemaal per week koken in kindertehuis Yasa Kerthi, Amlapura.
Blijven we nog steeds op zoek naar schoolsponsors voor de kinderen in Seraya, zie
http://winsfoundation.com/serayabundar/childsponsoring.html waar vrijwilligers ook
van harte welkom zijn.
Blijven we onze ogen en oren openhouden voor nieuwe hulpvragen.
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Ten slotte….wensen wij u voor 2015 :

Foto : Ryanneman Pondaag
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Lidian Mentink
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Tel: 0172 – 244 440
Mob: 06 – 46 02 77 11
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Als ANBI aangemerkt door de
Belastingdienst, wat inhoudt
dat uw gift aftrekbaar is.
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