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Beste Vrienden en vriendinnen van Bali Bundar, 
 
2018 was een turbulent jaar. In afwachting van een 
nieuwbouwwoning vertoeven Trudy en ik in een tijdelijke 
huurwoning. Een verhuizing geeft een hoop rompslomp, dus 
het is wat stil geweest met het sturen van nieuwsbrieven.   
Onze rompslomp staat in geen verhouding tot de 
natuurrampen die Indonesië teisterden. De aardbevingen op 
Lombok, vulkaanuitbarstingen en tsunami’s hebben de 
levens van de ons dierbaren vaak in de war geschopt. Het 
natuurgeweld heeft een enorme impact op het toerisme, wat 
een belangrijke bron van inkomsten vormt. Door u waren we 
in staat op een directe wijze hulp te bieden. En dat geeft ook 
weer vreugdevolle momenten voor veel mensen. En geeft 
diezelfde mensen weer moed om verder te gaan. 
In deze nieuwsbrief een verslag wat er bereikt is. Wij hopen 
het komend jaar met uw steun ons werk voort te zetten. Drie 
hoofddoelen willen we in 2019 nastreven ; goed onderwijs, 
een dak boven het hoofd en schoon water. Allen doelen die 
een goede toekomst mogelijk maken. 
Dank voor uw steun en een gezond 2019 gewenst.   
                   Huub Mentink, voorzitter 

 
Waterfilters 
Omdat wij geen rekening hadden gehouden met diverse natuurrampen maar toch 
hoognodige hulp wilden bieden hebben wij hier afgelopen jaar meer geld dan begroot 
aan uitgegeven. Na de aardbevingen op Lombok bleek de eerste levensbehoefte schoon 
drinkwater te zijn en hebben wij aan de Stichting Peduli Anak 50 waterfilters gedoneerd. 
Deze stichting is in hetzelfde jaar opgericht als onze stichting en Chaim Fetter, de 
initiatiefnemer, heeft een prachtig ‘kinderdorp’ gebouwd voor dakloze kinderen op 
Lombok. Bij de aardbevingen zijn alle verblijfhuizen ingestort of dusdanig beschadigd 
dat herbouw noodzakelijk is. Op het terrein is ook een bron / waterput, en omdat de 
omgeving nog zwaarder beschadigd was kwam iedereen nu bij hen water halen. Maar 
dat water moet wel gefilterd worden voordat het bruikbaar is als drinkwater. Vandaar 
de 50 filters, een aantal voor eigen gebruik, een aantal voor de bewoners dichtbij het 
kinderdorp en de rest is door de vrijwilligers van Peduli Anak gebracht naar de 
evacuatiekampen waarvan er noodgedwongen een flink aantal zijn neergezet.  
 

Een waterfilter kost 20 euro incl. transportkosten per stuk. Bijna ieder water kan hierin 
gefilterd worden tot schoon drinkwater. Dit voorkomt allerlei ziektes. Maar het kopen 
van plastic flessen drinkwater wordt hier ook mee voorkomen, dus het is ook een 
gigantische bijdrage aan de vermindering van de ‘plastic soup’. De armste mensen 
hebben geen geld om water te kopen dus koken vies rivierwater op houten vuurtjes enz.  
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Geen garantie dat het schoon genoeg is om te drinken en de vuurtjes hebben ook geen 
positieve bijdrage aan het milieu. Daarom zijn en blijven wij erg enthousiast over deze 
simpele maar doeltreffende uitvinding.  
 

  

 

Veel wegen waren onbegaanbaar na de 
aardbevingen op Lombok 

Uiteindelijk toch aangekomen in de 
evacuatiekampen, dankbare ontvangers. 

 

 
 
Bali Bundar Akademie 

Afgelopen november is Torris afgestudeerd aan de 
Universiteit in het vak New Media. Gedurende 4 
jaar hebben wij haar studie en levensonderhoud 
bekostigd samen met een groep sponsors uit 
Singapore. Torris is van zeer arme komaf, maar 
tijdens haar middelbare schooljaren ontpopte zij 
zich als een dametje die zeker weet wat ze wil en 
ervoor wil gaan. Zij kwam iedere dag trouw naar 
ons centrum in Seraya en heeft zich gedegen 
voorbereid op haar vervolgopleiding en het zoeken 
van mensen die haar daarbij wilden helpen. Ze koos 
een relatief dure opleiding, gelukkig waren er 
genoeg mensen die in haar geloofden. Huub en ik 
waren in maart 2017 uitgenodigd bij de bruiloft van 
haar broer in het ouderlijk huis. Of beter gezegd 
hut, waar de kippen in en uit lopen en geen enkel 
plekje te vinden is wat enige privacy biedt, laat 
staan ruimte om te studeren. 
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Dit is geen waarde oordeel, gewoon een 
constatering. Als je dan in staat bent om je 
middelbare schoolopleiding glansrijk te 
halen en zulke dromen te koesteren, 
respect! En zij heeft ons niet 
teleurgesteld, in de 4 jaar die voor haar 
studie staat heeft ze alles gehaald, tijdens 
haar studie woonde zij in ons Bali Bundar 
huis, waar Sani en Tary ook wonen. En 
tijdens de schoolvakanties maakte ze 
vakantievilla’s schoon om ook zelf een 
steentje bij te kunnen dragen. 
 

 
 
Met trotse ouders en broer. 
 

Wij hopen voor Torris dat ze snel een goede en leuke baan vindt om al het geleerde in 
praktijk te gaan brengen. Vanaf dat moment zal zij weer zorgen voor haar familie en een 
groot voorbeeld zijn voor anderen. Een uitgebreid verhaal over Torris, maar eigenlijk 
geldt dit voor alle studenten die via ons een kans krijgen om door te studeren. Dus Tary, 
Dek Awan, Agus en Andi, zet hem op, jullie komen er ook wel.  
 

YPAC 
Voor YPAC maken wij ieder jaar 1000 euro over aan onze contactpersoon en samen met 
de leiding van YPAC bepalen wij waar het geld aan besteed wordt. In het jaar 2017 was 
niet alles besteed, dus was afgelopen jaar het budget wat ruimer. Alle leerlingen hebben 
een nieuw schooluniform van ons gekregen. Iedere week wordt het vuilnis opgehaald 
(wat anders ligt te stinken buiten de poort en later verbrand wordt in een dicht 
bebouwd gebied ) en we hebben een bijdrage kunnen leveren aan een korte studie van 2 
jonge mensen (beiden afhankelijk van een rolstoel)  zodat ze hierna verzekerd zijn van 
een baan. 
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Nieuwe RUMAH BUNDAR HUISJES, onderhoud en huur 
 

Een lekkend dak  of regen die door de bamboemuren naar binnen komt, dat verwacht je 
niet in 2018. Het is toch bittere realiteit voor heel veel arme gezinnen op Bali. Ze hebben 
geen werk of alleen maar een seizoensbaantje en daarom geen vast inkomen. Hierdoor 
kunnen ze ook geen fatsoenlijke woning betalen en wonen ze noodgedwongen in een 
bamboehut. In het regenseizoen wordt alles en iedereen nat. 
Daarom bouwt “Rumah Bundar” eenvoudige stenen huisjes voor de allerarmsten en 
heeft er dit jaar weer 13 gerealiseerd. Een goede woning is vaak het begin van betere 
leefomstandigheden voor veel gezinnen op Bali.  
De families moeten over een eigen stukje (familie) grond beschikken maar dat ligt vaak 
erg afgelegen of hoog en moeilijk toegankelijk in de bergen. Dat heeft vaak extra kosten 
voor o.a. transport, fundering  etc tot gevolg wat ook door de Stichting is betaald.  
De gezinnen en hun familie helpen elkaar met de bouw wat hier heel gebruikelijk is 
omdat het inkomen schaars is, maar de tijd soms wel beschikbaar is. 
 

  
 

 
Eén van de  gezinnen woont in 
erbarmelijke omstandigheden 
in de stad. In het regenseizoen 
overstroomt de naastgelegen 
rivier en stroomt het water 
behalve door het lekkende dak, 
ook aan de zijkant het “huis” 
binnen. Voor dit gezin is in het 
regenseizoen een tijdelijk 
huurwoning geregeld.  
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Omdat de koers dit jaar gunstig was hebben we een heleboel extra projecten kunnen 
uitvoeren en onderhoud kunnen doen zoals de reparatie van 4 lekkende daken van 
huisjes omdat ze kapot  waren door aanvreting van termieten of versleten  door 
weersomstandigheden en slijtage van materiaal. Natuurlijk is bij ieder nieuw gebouwd 
huis een waterfilter verstrekt.   
 

Watervoorzieningen in N-Bali 
Je handen even wassen of een kopje thee zetten… .we draaien de kraan open en er komt 
altijd schoon water uit. 
Op Bali hebben veel mensen die luxe niet. Ze halen vervuild water uit een ondiepe put of 
uit een vervuilde sloot. Of ze lopen een heel eind met emmers om het bij hun familie te 
halen,.. 
Vooral in het droge seizoen wanneer er meer dan een half jaar geen druppel regen valt, 
is er veel behoefte aan water. Bali  Bundar heeft weer heel veel mensen kunnen helpen 
met waterputten, - pompen, opslagtanks, aansluitingen op het gemeentewater of een 
eenvoudig waterfilter. 
Er zijn 8 aansluitingen op de gemeentelijke watervoorziening, waterputten, -pompen en 
opslagtanks geleverd, Voldoende schoon water is een van de noodzakelijke 
basisvoorzieningen om de dorst te lessen, te koken, te wassen maar ook om ziektes te 
voorkomen. 
De 40 waterfilters zijn geleverd aan een school voor de kinderen,  aan alleenstaande 
oude arme vrouwen en aan families in de bergen waar het water heel vies en schaars is. 
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Wat zou het toch mooi zijn als wij komend jaar ook weer waterfilters kunnen uitdelen 
aan groepen gezinnen, scholen en iedereen die verstoken is van goed drinkwater. Voor 
20 euro per stuk doet u een grote bijdrage aan de gezondheid en welzijn van mens en 
milieu. Eerste goede daad van 2019 wellicht???? 
 

Tot slot…… 

een woord van speciale dank aan alle vaste donateurs die ofwel iedere maand, kwartaal 
half jaar aan ons denken door middel van hun financiële bijdrage. Zo ontzettend 
dankbaar zijn we jullie. En de meesten van jullie doen dit al sinds 2006, het jaar van de 
oprichting. Een blijk van vertrouwen wat door ons enorm gewaardeerd wordt. En in Bali 
danken wij degenen die ons helpen bij de uitvoering van onze activiteiten. Marijke, 
Victor, Marilyn, Tonny, Tirta, Mudanis, Nyoman, Wayan Berata en Stichting Wins, we 
hopen op een vervolg van onze fijne samenwerking.  
 

 
 
   

 
 

 
 

 

  

 
 

Stichting Bali Bundar  

 

Dagelijks bestuur : 

 

Huub Mentink      E-mail: info@balibundar.org 

Voorzitter      Website: www.balibundar.org 

 

Trudy Mentink-Nijssen   Bank NL19ABNA0605637857 

Secretaris      ABNAMRO Alphen aan den Rijn 

 

Lidian Mentink      Tel: 0172 – 244 440 

Penningmeester    Mob: 06 – 46 02 77 11 

 

 

Postadres secretariaat:   Als ANBI aangemerkt door de 

Postbus 364     Belastingdienst, wat inhoudt 

2400 AJ Alphen a/d Rijn   dat uw gift aftrekbaar is.  

 


