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Beste Vrienden en vriendinnen van Bali Bundar, 
 
Was 2018 een turbulent jaar o.a. in verband met een 
verhuizing, dat hebben we in 2019 nog maar een keer 
gedaan. Nu wel naar een permanent adres. Gelukkig was er 
wel tijd voor een reis naar Bali. We werden na 2,5 jaar niet te 
zijn geweest, heel warm verwelkomd door iedereen. We 
hebben dan ook een heerlijke tijd gehad en zijn gesterkt 
teruggekomen dat we op de goede weg zijn met onze 
projecten. Gelukkig waren er afgelopen jaar geen grote 
natuurrampen gaande, de grote vulkaan op Bali blijft wel een 
beetje rommelen, maar verder is het vrij rustig.  Voor 2019 
hadden wij 3 hoofddoelen: goed onderwijs, een dak boven 
het hoofd en schoon water. Allen doelen die een goede 
toekomst mogelijk maken. Daar is hard aan gewerkt, de 
uiteenzettingen vind u door Trudy hieronder. De resultaten 
sterken ons om op de ingeslagen weg door te gaan.  
 
Dank voor uw steun en een gezond 2020 gewenst.   
                   Huub Mentink, voorzitter 

 
 
Bali Bundar Akademie 

Tijdens onze aanwezigheid op Bali in september studeerde 
Sani af voor de studie accountancy. Sani heeft al enkele jaren 
een goede baan, dus had onze financiële hulp niet nodig 
hierbij. Wel emotionele bijstand, haar moeder is in maart 
2019 overleden en haar vader lag tijdens haar afstuderen in 
het ziekenhuis. Het was een mooie dag, urenlange 
toespraken, maar daarna een feestelijke lunch en een 
enorme trotse Sani. Ze heeft er zo hard voor gewerkt en wij 
gunnen haar dit succes enorm.  Sinds het overlijden van de 
moeder heeft Sani haar jongere zus Ketut in huis genomen. 
Zij zit nog op Senior High School en voor haar betalen we de 
studie wel. Ook gaven we haar een laptop.  Het is mooi om te 
zien hoe ze in de aanwezigheid van haar zus en de andere 
meisjes in het Bali Bundar Akademie huis opfleurt en aan 
een mooie toekomst begint te werken. Zij had de dagelijkse 
verzorging voor haar moeder de laatste periode en voor zo’n 
jong meisje was dit natuurlijk een zware belasting.  
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Torris, die eind 2018 afstudeerde woont nog steeds in het BBA huis, maar heeft 
inmiddels een goede baan en het werkende leven bevalt haar uitstekend. Uiteraard 
draagt ze nu bij aan de huur van het huis. 
 
Tary is aan haar laatste jaar begonnen aan de universiteit, ze doet het heel erg goed, 
haalt mooie cijfers en begint nu aan haar afstudeerscriptie. En zo worden kleine meisjes 
groot… 
 

 
 
Dat geldt ook voor Dwi, u 
herinnert haar vast, zij studeerde 
een jaar in Leeuwarden en heeft 
inmiddels een goede baan in een 
zeer luxe resort op Bali. Op onze 
laatste avond, tijdens een 
gezamenlijk diner vertelde zij 
ons dat ze gaat trouwen. Het 
huwelijk heeft inmiddels 
plaatsgevonden. Wij herinneren 
haar als dat jonge meisje wat in 
2007 terecht kwam bij Bali Kids 
met haar 4 broertjes en zusjes 
nadat haar vader was overleden. 
Toen zei ze al dat ze een 
‘carrierevrouw’ wilde worden en 
dat gaat haar lukken. 

 

 
 
En wij zijn trots. Haar tweelingzusjes helpen wij nog 
financieel zodat ook zij een goede opleiding kunnen 
volgen. Maar ook Dwi en haar broer dragen hier een 
financieel steentje aan bij.  
 

 

Dek Awan, afkomstig uit Seraya, studeert in Gianyar, en woont inmiddels op kamers. 
Eerst woonde hij bij een oom in huis, maar die had de ruimte nodig. Vanaf september ‘19 
betalen wij nu ook zijn kamerhuur. Hij is bezig aan zijn laatste jaar en werkt ook hard 
aan zijn afstudeerscriptie. Dus ook hier is het einde van onze ondersteuning bijna in 
zicht. We hebben hem graag ondersteund omdat zijn vader op jonge leeftijd is 
overleden.  
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Vaarwel Tonny Buijzen 
Sedert 2007 was Tonny Buijzen onze contactpersoon voor YPAC, het 
gehandicapteninstituut in Jimbaran. Wij waren daar net gestart met hulp toen wij Tonny 
daar op een gegeven moment ontmoetten. Tonny woonde vlakbij YPAC en begreep al 
langer hoe de vork een beetje in de steel zat bij dit instituut. Op een gegeven moment 
heeft hij samen met de directeur van YPAC een bankrekening geopend waar de 
‘vrienden van YPAC’ het geld op overmaakten. Omdat hij zo secuur was in de uitgaven en 
de boekhouding werd het vertrouwen van iedereen groter om te helpen bij Ypac. Ook 
wij maakten onze jaarlijkse bijdrage op deze rekening over en de rapportages van zijn 
kant waren altijd transparant en vergezeld van de nodige stukken. Buiten dat werd hij 
ook een goede vriend, een verhalenverteller pur sang, met het hart op de goede plaats. Jl. 
juni kregen wij bericht dat hij ziek was. Via de moderne media heb ik hem nog een aantal 
keer gesproken en altijd had hij het over ‘zijn’ kinderen bij YPAC. Toen wij begin 
september op Bali arriveerden zijn we hem meteen gaan opzoeken in het ziekenhuis.  
 

 

 
 
Een echt gesprek was toen al niet meer mogelijk. 
Enkele dagen later overleed hij. De crematie hebben 
wij nog bij kunnen wonen, het voelde goed om hem 
persoonlijk te laatste eer te kunnen bewijzen. Want 
wat heeft deze man veel betekend voor de kinderen 
bij YPAC, maar ook voor heel veel andere kinderen in 
kindertehuizen op Bali. Rust zacht Tonny. 
 
 

 
Met Marilyn uit Schotland die ook al langere tijd bij YPAC meedraait, zijn we nu in 
overleg hoe verder. Zij heeft voorlopig het beheer van de bankrekening en was ook een 
goede vriendin van Tonny, wij houden u op de hoogte.   
 

Seraya 
Inmiddels sponsoren wij 4 kinderen in Seraya voor hun schoolkosten en de mogelijkheid 
om iedere middag naar het leercentrum te komen. 2 jongens en 2 meisjes. Wij hebben 
Seraya bezocht in september en een paar dagen meegedraaid. Wat een heerlijke plek 
voor de kinderen om na school naar toe te komen en extra bij te leren. De toen 
aanwezige vrijwilligers deden taalspelletjes, gecombineerd met dansjes en liedjes, zodat 
spelenderwijs de Engelse taal bij de kinderen meer ‘eigen’ wordt. De groep wordt steeds 
groter, iedere dag komen er nu meer dan 90 kinderen naar het centrum. Wij zijn van 
plan om binnenkort alle computers/laptops te gaan vervangen. De bestaande laptops  
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waren tweedehands, en zijn inmiddels te sterk verouderd. Ook de temperatuur heeft 
daar een bijdrage aan, dus is het plan om in de 2 bestaande leslokalen airconditioning te 
laten plaatsen, omdat het niet alleen voor de laptops maar ook voor de leerlingen veel te 
benauwd is in deze ruimtes. Door de ligging kan het in Seraya enorm warm worden.  
 

 

 
 

JFF / mobiele oogkliniek 
Tijdens ons verblijf in Seraya hadden wij ook aan de John Fawcett Foundation gevraagd 
om weer naar het dorp te komen. Een 2-daags bezoek van deze mobiele oogkliniek kost 
€ 2000,= euro. Tijdens deze 2 dagen zijn 343 volwassenen gecheckt en op de scholen 
224 kinderen. Dit resulteerde in het verstrekken van 300 brillen, 140 setjes oogdruppels 
voor geïrriteerde ogen en 11 staaroperaties. Een prachtig resultaat, en heel veel blije 
mensen, vooral degenen die na een staaroperatie weer konden zien.  
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Rumah Bundar 
 

Voor het project Rumah Bundar bouwen wij eenvoudige stenen huisjes voor de 
allerarmsten en we hebben er dit jaar weer 10 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. 
 

  
 
Wij hebben in 2019 weer een fondswervingsactie gedaan bij grotere instellingen en 
stichtingen. Dit heeft gelukkig weer geresulteerd in een geweldige opbrengst. Voorlopig 
kunnen we weer 1 jaar doorbouwen. De vraag is nog steeds groot, soms kunnen we van 
een bestaande structuur gebruik maken waardoor er geld overblijft voor stuc- en 
verfwerk, zoals bovenstaande foto’s laten zien. Dit huisje van 2 oudere zussen was half 
ingestort maar de fundering was nog goed.  
 

 
Dit huisje lieten wij u vorig jaar 
zien. Ieder regenseizoen liep het 
onder water. Een tijdelijke 
huurwoning hebben we 
geregeld voor dit jonge gezin, 
maar afgelopen jaar is hun 
geduld beloond met een nieuw 
huisje wat een stuk hoger 
gebouwd is, zodat ze geen last 
meer hebben op het moment 
dat de rivier weer eens buiten 
haar oevers treedt.   
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Omdat de koers nog steeds gunstig was hebben we een aantal extra projecten kunnen 
uitvoeren en onderhoud kunnen doen zoals een losse badkamer bouwen bij een gezin en 
onderhoud aan kozijnen van eerder gebouwde huisjes. De termieten liggen in de tropen 
altijd op de loer.   
 

Watervoorzieningen in N-Bali 
Er zijn 10 aansluitingen op de gemeentelijke watervoorziening, waterputten, -pompen 
en opslagtanks geleverd, Voldoende schoon water is één van de noodzakelijke 
basisvoorzieningen om de dorst te lessen, te koken, te wassen maar ook om ziektes te 
voorkomen. 
 

  
 
 

Waterfilters 
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.  
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.  
In 2019 hebben wij in totaal 70 waterfilters kunnen verstrekken in N-Bali en zijn wij 
inmiddels ook begonnen met het vervangen van de filterstenen, deze gaan bij normaal 
gebruik van een gezin tot 6 personen ongeveer 2 jaar mee.  
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Voor 20 euro geeft u een gezin een waterfilter, voor 25 euro doen we er alvast een 
vervangende steen bij. Vorige maand ontvingen wij een toezegging van iemand die 
iedere maand een waterfilter gaat doneren. Hier zijn we zo blij mee, dat we behalve een 
Bali Bundar sticker, ook de naam van de gulle gever op het filter gaan vermelden.  
 
 
 
DUS……. Mocht één van bovenstaande projecten u aanspreken en u wilt een 
steentje of vele druppeltjes  schoon water bijdragen, de gezinnen zijn u zeer 
dankbaar. En wij ook uiteraard.  
Ook in Seraya staan nog kinderen op een wachtlijst om gesponsord te worden, 
voor meer informatie kunt u mailen naar info@balibundar.org 
 
 
 

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, 
Marilyn, Tirta, Mudanis, Nyoman, Wayan Berata en Stichting Wins, we hopen op een 
vervolg van onze fijne samenwerking.  
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En namens alle kinderen van het ‘eerste uur’ van Bali Bundar, een heel gelukkig, 
gezond en tevreden 2020! 
 

 
 
   

 
 

 
 

 

  

 
 

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.  

 


