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NIEUWSBRIEF 40, mei 2020
Beste vrienden, sponsors van Stichting Bali Bundar,
Deze keer sturen wij u een nieuwsbrief zonder inhoudsopgave, maar zeker niet
inhoudsloos. Zoals het huidige nieuws wordt beheerst door één onderwerp. Dit
had toch niemand kunnen bedenken voor het mooie jaartal 2020.
In verband met het Corona virus zit Bali sedert half maart op slot. Hotels,
restaurants en de meeste winkels zijn gesloten, en steeds meer mensen raken
hun werk kwijt en gaan terug naar hun oorspronkelijke dorp. De meeste jongeren
die in het toerisme werken huren een kamer in de buurt van hun werk, maar als
je de huur niet meer kunt betalen van die kamer, is terug naar het
oorspronkelijke dorp de enige optie. Degenen die nog wel werk hebben binnen
het toerisme worden gekort op hun salaris, waardoor ze niets overhouden om
hun familie bij te staan. Alle jaren dat wij nu werkzaam zijn op Bali is onze
hoofddoelstelling geweest ; het streven naar onafhankelijkheid voor de kinderen/
jongeren, die binnen ons onderwijsprogramma vallen. Zodat ze niet alleen voor
zichzelf maar ook hun families kunnen zorgen. We hebben de kinderen uitgezocht
uit zeer arme gezinnen die met de nodige motivatie en talent, de kans hadden een
toekomst te bouwen.
Hoe triest is het nu, om hen schoorvoetend om hulp te horen vragen. Want de
overheid doet niet veel. Erg afhankelijk van waar hun oorspronkelijke dorp is,
krijgt de één wel, de ander geen hulp. We gaan met allemaal het gesprek eerst
aan, wat is je plan B, waarop kun je bezuinigen, is er iemand binnen de familie die
nog wel werk heeft enz enz. Pas als alle mogelijkheden uitgeput zijn gaan we over
tot hulpverstrekking. Wij hebben wel wat reserve waar we dit uit kunnen
bekostigen. Maar niet voor een langere periode, omdat wij onze lange termijn
projecten ook door willen laten lopen. Zeker wat betreft het bouwen van de
huisjes en de opleidingen waar we ons aan gecommitteerd hebben. De
verstrekking van de waterfilters is nu helemaal belangrijk geworden. Bij de
waterfilters worden nu ook flesjes handzeep meegeleverd i.v.m. de benodigde
hygiëne.
De bijna 100 kinderen in Seraya die normaliter dagelijks naar ons centrum
komen, zijn allen uit zeer arme families afkomstig. Hun schoolsponsoring loopt
wel door, maar de voedselnood thuis is bij de meesten hoog. Vandaag hebben wij
1000 euro overgemaakt naar Seraya, met dit bedrag zal de coördinator van het
centrum samen met het dorpshoofd de mensen voorzien van noodpakketten met
voedsel, zeep en wasmiddel. Iets dergelijks hebben wij ook gedaan toen de
vulkaan Agung een paar jaar geleden actief was en er veel evacuées waren in
Seraya. Er groeit niet zoveel in dit gebied door de droogte, dus slaat de nood ook
snel toe.
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Gelukkig werken niet alle jongeren die via ons opgeleid zijn in het toerisme. Een
aantal werkt in de IT, in de zorg of bij een bank. En we zijn erg blij om te zien hoe
zij zich inspannen om nu anderen te helpen, en niet alleen hun eigen familie. Wel
iets om trots op te zijn. Zoals Dena, hij gaat ieder vrij weekend met een aantal
anderen op pad naar afgelegen dorpen om kinderen daar bijles te geven, maar nu
ook voedselhulp. Zoals op de foto hier onder.

Wij begrijpen heel goed waarom de regels erg streng zijn in Indonesië
momenteel, bij een grote uitbraak kan de gezondheidszorg het absoluut niet aan.
Maar mensen laten verhongeren mag in onze ogen ook absoluut niet. Daarom
doen wij een oproep aan alle lezers van deze nieuwsbrief. De maand mei is de
maand van de vakantietoeslagen enz. Op vakantie zullen we nauwelijks of niet
kunnen, mogen wij aan u een kleine bijdrage vragen zodat wij kunnen blijven
helpen?
Met 25 euro kunnen wij een waterfilter verstrekken incl. flesjes handzeep, maar
met 25 euro kunnen we ook een gezin met 2 kinderen voor een week helpen met
rijst, olie en groenten. Als u geld naar ons overmaakt wilt u dat doen o.v.v.
‘Noodhulp Bali’ ? Wij danken u bij voorbaat uit de grond van ons hart.
Met een hartelijke groet, namens het Bestuur,
Trudy Mentink-Nijssen
Secretaris/fondswerver
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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.
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