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Beste Vrienden van Bali Bundar,

augustus 2016

Hopelijk was het voor iedereen een mooie zomer. Misschien
niet qua weer, maar dan in ieder geval omdat we een dak
boven ons hoofd hebben en iedere dag een aantal
voedzame maaltijden. Wij beseffen steeds vaker dat we toch
wel heel gelukkig mogen zijn met de plek van onze wieg. Wij
gaan dit jaar een keer niet naar Bali, omdat we ter plekke
goede mensen hebben die zorgen voor een goed verloop
van de projecten. En we gaan in Nederland door met
fondswerving voor al onze activiteiten voor de stichting.
Hiermee worden de vele activiteiten ter bestrijding van
armoede, gezondheidszorg en het scheppen van kansen
voor de jongeren, ondersteund. De begeleiding van onze
contactpersonen op Bali is een belangrijke taak, via Trudy
meestal. Want wat zijn wij blij met hen! Regelmatige
rapportages, gesprekken via Skype, mailwisselingen, het
maakt onze aanwezigheid ter plekke allemaal minder
dringend. Hieronder kunt u alles lezen over de
ontwikkelingen van de eerste helft van 2016 tot nu toe. Veel
positieve, omdat de jongvolwassenen ook een bijdrage gaan
geven aan het werk van de stichting. De cirkel van de
druppel wordt steeds groter. Uw steun blijft hard nodig, bij
voorbaat hartelijk dank hiervoor.
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Huub Mentink, voorzitter

Bali Bundar Akademie (BBA)
Onder deze projectnaam vallen alle 18+ jongeren. Wij bieden hun een kans op vervolgonderwijs door
hen gedeeltelijk of geheel te sponsoren voor de hogeschool of universiteit. Daar hebben we vrij
simpele regels voor. Ze moeten duidelijk hun motivatie laten blijken en bij de voorbereiding om alle
informatie aan te dragen die wij willen hebben bieden we bewust geen helpende hand. Hieruit blijkt
vaak al de wel of niet aanwezige motivatie. Verder verlangen wij van hen dat ze een bijbaantje
zoeken, zodat een gedeelte van de kosten door hen zelf betaald kunnen worden, hoe minimaal ook.
Per kwartaal sturen zij ons een overzicht van hun inkomsten en uitgaven en de studieresultaten.
Onderstaand stellen wij de jongeren voor die momenteel gebruik maken van de fondsen van de BBA.
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Tary, 18 jaar. Heeft net haar
middelbare school afgerond
(foto links) en gaat naar de
Udyana Universiteit in
Denpasar. Zij wil dolgraag de
cirkel van armoede binnen
haar familie doorbreken. Ze
heeft een toelatingsexamen
gedaan voor de universiteit
zodat ze gedeeltelijk een beurs
krijgt. En daarin is ze geslaagd.
Wij vullen het aan en betalen
haar levensonderhoud. Totaal
per jaar € 1300,=
Bijbaantje: sieradenatelier

De outfit voor Uni ligt al klaar in een
mottenvrije zak!

Torris, 19 jaar. Woont met Tary samen in het huis van Sani.
Begint aan haar tweede jaar ICT. Wordt voor het grootste deel
gesponsord door WINS Singapore, maar jaarlijks betalen wij
€ 1200,= hieraan mee. Het is een vrij dure opleiding, maar ze
doet het goed.
Haar bijbaantje is het werken in een vakantievilla,
schoonmaken enz.
Torris komt uit Seraya.

Dek Awan, 20 jaar. Zijn vader overleed heel plotseling ruim een
jaar geleden, dus hij is als enige zoon nu verantwoordelijk voor
het gezin. Start met een 4-jarige studie Economie in Gianyar en
kan daar bij een oom wonen. Het is de bedoeling dat deze
oom hem ook wat werk gaat geven zodat hij naast zijn studie
wat bij kan verdienen voor zijn moeder en zusje. Onze
sponsoring bedraagt € 1000,= per jaar. Dek Awan komt ook uit
Seraya.

Nane, 19 jaar. Gaat 1 jaar horeca-opleiding doen en vroeg ons
om een aanvulling op het benodigde bedrag. Niet alleen voor
wat schoolgeld maar ook benzinekosten. Want hij moet
gedurende 1 jaar met de brommer op en neer naar school, 30
km verderop. Wij kennen zijn privé-situatie, die slecht is te
noemen, dus hebben hem € 540,= geschonken zodat hij dit
jaar kan gaan beginnen. Ook Nane komt uit Seraya. Zijn
bijbaantje is meehelpen in de Yayasan Seraya Bundar bij de
administratie.
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YPAC
Laten we toch nog niet helemaal los, we hebben een bestemmingsreserve voor dit jaar van € 1000,=.
Onze contactpersonen bepalen de prioriteit van besteding na overleg met ons uiteraard. Tot nu toe
zijn er nieuwe ventilatoren voor de gerenoveerde badkamers van betaald. En iedere week wordt het
vuil nu opgehaald door een vuilniswagen in plaats van dat de ratten zich er tegoed aan gaan doen. Dit
kost maar een tientje per maand, maar maakt een groot verschil qua hygiëne op het complex. Verder
hebben wij Badre geholpen met de eerste maand huur en de aanschaf van een bed voor zijn nieuwe
kamer. Hij woont niet meer bij YPAC en is nu zelfstandig. Wij hebben in het verleden zijn middelbare
schoolopleiding gesponsord en hij heeft nu een baan gevonden in het Pullman-hotel. Dit laatste
steuntje in de rug was voor hem zeer welkom. Marilyn (onze contactpersoon) vertelde dat hij bij de
overhandiging de tranen in zijn ogen had staan. Zijn familie woont op Nusa Penida, een eiland ten
zuidoosten van Bali.

Seraya
Yayasan Seraya Bundar is hard op weg om een geheel zelfstandig centrum te worden waar de
kinderen uit Seraya dagelijks na schooltijd naartoe komen. Vanaf najaar 2015 komen er veel
vrijwilligers om de kinderen bezig te houden, soms zijn er wel tien vrijwilligers tegelijk. Er komen ook
veel meer kinderen iedere dag, dus tot op zekere hoogte is dit ook wel nodig. Mini, de vrouw van de
coördinator heeft dan ook hulp gekregen bij het koken voor de vrijwilligers en het schoonhouden van
de gastenverblijven. Wij genieten dagelijks mee via de foto’s die op Facebook geplaatst worden. We
zien vooral blije gezichten van kinderen die bezig gehouden worden, met wie wordt gespeeld en
gesport en die andere dingen leren dan het gemiddelde Balinese kind omdat de wereld via de
vrijwilligers bij hen op bezoek komt. Putu, de lokale Engelse juf, ontving naar onze zin een te lage
vergoeding voor haar werk bij het centrum. Tot 1 januari vullen wij haar salaris aan, daarna moeten de
opbrengsten van de vrijwilligers die voor hun verblijf en voedsel betalen dit kunnen bekostigen.
Wat altijd erg leuk is, is als individuele sponsors van de kinderen gedurende een vakantie op Bali op
bezoek komen. Zo ook de familie Nelissen uit Nederland. Een huwelijksjubileum was aanleiding voor
hen om geld in te zamelen voor de sponsoring van Made. De lokale Hema had een koffer vol met
schoolspullen gedoneerd, dus bepakt en bezakt vond vorige week de ontmoeting plaats tussen Made,
zijn vader en de familie Nelissen. Zo’n bezoek geeft voor iedereen een meerwaarde aan de
sponsoring.
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John Fawcett Foundation
Heeft een zeer groot verlies te dragen, Wayan Sukajaya is heel plotseling op 47-jarige leeftijd
overleden. Wayan was vanaf het begin bij de foundation betrokken en was de laatste paar jaar Senior
Project Manager. Ook ons aanspreekpunt en begeleider bij de mobiele oogklinieken. Het was een eer
om met deze bevlogen en vriendelijke man te mogen werken.

Helaas nog meer verdrietig nieuws
De vrouw van Donald, Ketut, overleed ook heel plotseling. Donald kent u als een van onze
coördinatoren in Bali die vooral een grote rol heeft gespeeld bij de bouw van de kleuterschool in
Bugbug. Ketut nodigde ons regelmatig uit voor een heerlijke Balinese maaltijd bij hen thuis als wij ‘in
de buurt’ waren. Een groot verlies voor dit gezin.
Toen Bali Bundar net was opgericht, stond er een artikel over in de Libelle. Op een zekere dag werd ik
gebeld door een oudere dame uit Leiden met de vraag of ik een keer wilde komen vertellen over onze
projecten op Bali; ‘want ik heb geen internet, daar ben ik te oud voor’. Deze dame had een stichting
opgericht en ondersteunde daarmee diverse (kleinere) goede doelen. Na dit eerste bezoek is zij een
heel trouwe donateur van ons geworden en naarmate zij ouder en wat hulpbehoevender werd, namen
wij wat lichte mantelzorgtaken op ons. Vooral de nasi van Huub vond ze heerlijk! En de eerste
zelfgemaakte bramensap was voor haar, uiteraard met griesmeelpudding. Na een lang ziekbed is zij
10 juli jl. overleden. Wij zijn haar enorm dankbaar voor het vertrouwen en de gulle ondersteuning die
zij ons tijdens haar leven heeft gegeven.

Ons nieuwe project – Rumah Bundar
In het najaar 2015 hebben wij dit project omarmd omdat de andere stichting, Rumah Baik, ermee
wilde stoppen. Wij zijn hen dankbaar voor de laatste gelden die aan ons zijn overgemaakt en zijn hard
aan de slag gegaan om fondsen te werven voor dit doel. De bedoeling is om iedere maand een huisje
te bouwen, maar de aannemer is begin 2016 behoorlijk ziek geweest, dus heeft het werk 2 maanden
stil gelegen. Het was ook regentijd, en dan is het ook moeizamer om te bouwen. We hebben nu
fondsen genoeg tot eind november en dan hebben we dit jaar 9 huisjes gebouwd. Dat betekent 9
gezinnen in een veel betere situatie gebracht qua ‘comfort’, hygiëne en ruimte. En de gezinnen krijgen
ook meteen meer motivatie om iets van het leven te maken. De kinderen kunnen thuis wonen in plaats
van in een kindertehuis of uitbesteding aan familie omdat er thuis geen ruimte is. Ze beginnen
moestuintjes bij het huisje zodat ze beter gaan eten, enzovoort. Ze worden duidelijk uit de
overlevingsstand gehaald en gaan er weer fris tegenaan. Dat is zeker € 2750,= waard!
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Links een voorbeeld van een
nieuw huisje wat door de
bewoners verder is verfraaid,
gestuct en geschilderd. Het oude
huisje links is nu een warung.

Rechts John en Eileen uit
Australië, zamelen ieder jaar
geld in voor 1 of 2 huisjes. Dit
jaar is deze familie aan de
beurt. John en Eileen kiezen
de families altijd zelf uit.

Onze vrienden in Ubud, Aad en
Jacqueline van den Boogaart
zamelen al enige tijd geld in
voor de aanschaf van
waterfilters. Aan de gezinnen die
net een nieuw Rumah Bundarhuisje hebben betrokken en een
paar andere gezinnen die de
aannemer kent, zijn door hen
tien waterfilters verstrekt. Dank
Aad en Jacky!
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Tot slot…..
Zijn wij verheugd te kunnen melden dat ons Jaarverslag 2015 gereed is. Deze kunt u vinden op de
homepagina van de website. Dank je wel Lidian en Annette!
Van trouwe donateurs kregen wij een extra gift vanwege hun 50-jarig huwelijk. Eind september is er
een feest van mijn oude middelbare school, het Agnes in Leiden. De school is afgebroken en
opgegaan in een andere scholengemeenschap, maar de contacten blijven. De opbrengst van deze
avond is voor Bali Bundar en een ander goed doel. We kijken ernaar uit! Zo zijn er vele aanleidingen
te bedenken om geld voor ons werk in te zamelen. We hopen als u iets te vieren heeft, u misschien
ook aan ons wilt denken, of liever gezegd de kinderen en arme gezinnen in Bali. Bij voorbaat dank!

Stichting Bali Bundar
Huub Mentink
Voorzitter

E-mail: info@balibundar.org
Website: www.balibundar.org

Trudy Mentink-Nijssen
Secretaris

Bank NL19ABNA0605637857
ABNAMRO Alphen aan den Rijn

Lidian Mentink
Penningmeester

Tel: 0172 – 244 440
Mob: 06 – 46 02 77 11

Marijke van de Wiel
Bestuurslid Rumah Bundar
Postadres secretariaat:
Postbus 364
2400 AJ Alphen a/d Rijn

Als ANBI aangemerkt door de
Belastingdienst, wat inhoudt
dat uw gift aftrekbaar is.

6

