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Beste Vrienden van Bali Bundar,
De hoogste tijd voor een nieuwsbrief. In maart bezochten
Trudy en ik weer alle projecten op Bali in 2 weken tijd. Wij
kwamen tevreden terug. Alle projecten lopen goed, en
telkens merken wij dat bijsturing van onze kant minder
noodzakelijk wordt. Dankzij een aantal heel trouwe
contactpersonen die hun activiteiten serieus uitvoeren. En
uiteraard de financiële middelen die wij van u mogen
ontvangen. Grote uitdaging was wel de fondswerving voor de
huisjes in N-Bali. Trudy vertelt daar meer over op pagina 3.
Ook het Jaarverslag 2016 is gereed, de
accountantsverklaring is in behandeling, maar vooruit lopend
daarop hebben wij het jaarverslag alvast op de website
geplaatst.
Kijkt u ook af en toe eens op onze Facebook pagina, daar
worden tussentijdse nieuwtjes regelmatig geplaatst.
www.facebook.com/StichtingBaliBundar
Wij danken u voor uw ondersteuning.
Huub Mentink, voorzitter
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Alle studenten die via de BBA ondersteund worden hebben hun jaar met goede resultaten afgesloten
en kunnen verder in het volgende jaar. We zijn trots op allemaal. Dwi heeft eindelijk haar bul voor
Stenden University gekregen tijdens een mooie uitreiking in augustus. Haar moeder en beste vriendin
Sani waren erbij.
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In maart hadden wij weer een reünie met alle 18+ jongeren uit Bali Kids waarvan wij de opleiding
hebben betaald. Stuk voor stuk hardwerkende jonge studenten en een aantal al aan het werk.

Seraya
In Seraya zijn 2 jongeren die wij geheel of gedeeltelijk sponsorden klaar met hun middelbare
schoolopleiding. Door het spaarsysteem binnen het WINS programma kan Eri nu een 1-jarige
toerisme opleiding bijna zelf betalen. Afhankelijk wanneer een kind instapt in dit sponsorprogramma
kunnen zij aan het einde van de middelbare schoolopleiding een bedrag bij elkaar hebben waarmee
ze kunnen investeren in een vervolgopleiding of de opstart van een eigen bedrijfje. Graag verstrekken
wij op verzoek hier meer informatie over. Tijdens ons korte verblijf in Seraya in maart trouwde de
broer van Torris. Torris studeert in Denpasar en woont met Sani en Tari in een studentenhuis wat wij
mede ondersteunen. Het was heel bijzonder om deze bruiloft mee te maken.
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Rumah Bundar
In de eindejaarsnieuwsbrief schreven wij dat wij nog middelen hadden voor 1 huisje.
Om die reden hebben wij in februari een groot aantal fondsen en instellingen aangeschreven die
eerder aan onze grotere projecten hadden bijgedragen. We zijn erg verheugd met het resultaat van
deze inspanningen. Van enkele grotere fondsen kregen wij 5 huisjes en vele kleintjes maken ook een
aantal huisjes. Helemaal verrast werden wij door het Mr.Cornelis Roozenfonds uit Haarlem. Zij gaven
al jaarlijks een bedrag t.w.v. 1 huisje, maar door omstandigheden wordt dit fonds nu opgeheven. Het
restbedrag zou verdeeld worden over enkele goede doelen die in het verleden het vertrouwen waard
zijn gebleken. Wij ontvingen derhalve het geweldige bedrag van € 25.000,=, ofwel ruim 9 huisjes!
Wij zijn hen enorm dankbaar voor deze geweldige bijdrage,
Voorlopig zijn onze geldzorgen voor de bouw van deze huisjes nu voorbij en dat is erg prettig.
Voordeel hiervan is ook dat we de aannemer enige zekerheid kunnen geven zodat hij de goede
arbeiders in dienst kan houden.
In maart bezochten wij een flink aantal van de huisjes die afgelopen jaar gebouwd zijn onder onze
vlag. Wat we aantroffen waren zeer dankbare mensen die het leven weer oppakken nu de huisvesting
goed is. In iedere keuken staat prominent een waterfilter waarmee ze van bijna ieder water drinkwater
kunnen maken, en het toiletgebouw met mandibak doet de rest voor de hygiëne.

Huisje in aanbouw

Sani’s ouders hebben ook een nieuw huisje
gekregen

Toiletgebouwtje met mandibak

Rechts het oude huisje, links het nieuwe.
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Waterfilters
Omdat het effect van waterfilters een grote impact heeft op de gezondheid van de gezinnen hebben
wij besloten om naast de verkrijgers van een Rumah Bundar huisje ook andere gezinnen te gaan
voorzien van een waterfilter. Dankzij een grote jaarlijkse gift hebben wij vorige maand 40 filters naar
Seraya kunnen brengen. Wayan Berata, de coördinator van het leercentrum, heeft de filters
uitgedeeld aan de omwonende gezinnen. Voor € 20,= per stuk voorziet u een gezin van schoon
drinkwater. Mocht u voor dit doel willen schenken, wilt u dit dan doen o.v.v. waterfilter?
Onze dank is groot!
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Als ANBI aangemerkt door de
Belastingdienst, wat inhoudt
dat uw gift aftrekbaar is.
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