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Beste Sponsoren,
Wat een jaar was 2020. Het leven werd stilgelegd, ter
december 2020
bescherming van velen. Plannen konden even de ijskast in
en de vrijheid om te gaan en staan waar men wilde, werd
ontnomen. Eén gedachte speelde bij ons ; hoe moet dat nu
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Het verbeteren van de toekomst van kinderen door :
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- verzorgen van een dak boven het hoofd voor de
allerarmsten
- verzorgen van gezond drinkwater (geen luxe in de
wereld, waar 795 miljoen mensen nog steeds geen toegang tot drinkwater hebben, met
840.000 doden als gevolg)
- verzorgen van goed onderwijs, en goede middelen om het onderwijs te volgen. Vooral
toegang tot internet is belangrijk. Van de jongeren onder 25 hebben wereldwijd 1,4
miljard kinderen geen toegang tot internet. In Seraya hebben we dit jaar goede
computer lokalen ingericht en proberen we met smartphones de continuïteit van het
onderwijs te ondersteunen.
- dit jaar hebben we via uw bijdragen en onze algemene reserve zoveel mogelijk
voedselhulp gegeven aan de allerarmsten. Een paar honderd families hebben we
hiermee enige verlichting geboden.
Wij putten moed uit de blije reacties van allen die geholpen zijn. En ook het feit dat de
huidige volwassen kinderen, die wij met hun opleiding geholpen hebben, nu met de
middelen die zij hebben hun minder bedeelde landgenoten helpen.
Dat geeft hoop voor de toekomst en wij verwachten dat komend jaar de weg omhoog
weer gevonden wordt.
Wij wensen u en uw geliefden een gelukkig en gezond 2021.
Nieuwsbrief 42

Huub Mentink, voorzitter
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Bali Bundar Akademie
Vanaf april 2020 zijn alle scholen en universiteiten
gesloten geweest en nog steeds. Een extra uitdaging
voor degenen die gingen afstuderen. Zoals voor Tary,
zij heeft haar eindscriptie zoveel mogelijk thuis
geschreven, en met thuis bedoelen we bij haar ouders
in het Noorden, omdat ze de kamerhuur uit wilde
sparen. De noodzaak om dicht bij de universiteit te
wonen verviel natuurlijk ook. Er waren zeer weinig
contactmomenten maar uiteindelijk heeft ze met een
paar maanden vertraging toch haar bul gekregen.
Geen feestelijke bijeenkomst, ze kregen een tijdslot
wanneer ze hun bul op konden halen en een foto
konden laten maken. Wij hebben haar hele opleiding
bekostigd maar omdat zij een
toeristische/evenementen opleiding heeft gedaan
zullen we haar nog enkele maanden financieel
ondersteunen omdat zij nu echt geen werk zal vinden
in haar richting.
Dek Awan uit Seraya heeft de afgelopen jaren een
studie accountancy gedaan en is met ‘lof’ geslaagd.
Ook zijn studie hebben wij bekostigd, zijn vader is
jong overleden en zo kan hij gaan zorgen voor zijn
moeder en zus, wiens enige bezit een heel simpel
huisje en een koe is.
We zijn super trots op beide afgestudeerden!

Voor het nieuwe studiejaar 2020/2021 hebben wij geen aanvragen ontvangen,
begrijpelijk, gezien de huidige pandemie. De plannen waren om in januari de scholen
weer te openen, maar door wederom een toename van de besmettingen zijn hier nu
grote twijfels over.
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YPAC
Bij YPAC staan ze voor veel grote uitdagingen. Onze contactpersoon Tonny die in 2019 is
overleden, had zeer goede contacten met omringende hotels in Bali. Zo regelde hij een
dagelijkse lunch bij het Novotel voor YPAC zodat ook de niet- inwonende kinderen met
een gevulde maag naar huis konden. Bij andere hotels regelde hij studiebeurzen voor de
jongeren, en meestal konden ze dan na die studie in het desbetreffende hotel ook aan de
slag. En ineens is alles anders, omdat de hotels nauwelijks gasten ontvangen momenteel
moet de één na de ander hun hulp staken. De lunches worden niet meer gebracht en de
studenten kunnen niet verder vanaf februari omdat dan het tweede semester betaald
moet worden. Dit willen wij niet laten gebeuren en zijn nu met man en macht bezig om
het benodigde geld binnen te halen zodat zij hun studie kunnen afmaken.

Seraya
Inmiddels sponsoren wij 6 kinderen in Seraya voor hun schoolkosten en de mogelijkheid
om iedere middag naar het leercentrum te komen. 3 jongens en 3 meisjes. De kinderen
komen nu in kleinere groepjes naar het centrum en maken daar hun digitale huiswerk
en houden via e - mail contact met hun sponsors. De nieuwe laptops die wij geschonken
hebben worden in ieder geval intensief gebruikt. De foto’s hieronder zijn pre-corona.

JFF / mobiele oogkliniek
De mobiele oogkliniek heeft bijna het hele jaar niet kunnen rijden. We hadden 1 bezoek
van hen aan een nader te bepalen dorp gebudgetteerd. We hebben nu de gebudgetteerde
€ 2000,= besteed aan voedselhulp.
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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 12 gerealiseerd. Dat betekent dat we nu in totaal
60 huisjes hebben gebouwd. Een goede woning is vaak het begin van betere
leefomstandigheden voor veel gezinnen op Bali. Zeker in deze tijd is een droog dak
boven je hoofd helemaal belangrijk. We zijn erg blij dat ondanks Covid-19 alle
bouwplannen doorgang hebben gevonden. We hebben besloten om nog 1 jaar door te
gaan en zullen daar begin 2021 een nieuwe fondswervingsaktie voor opzetten.
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Watervoorzieningen en waterfilters
Op de huisjes hebben wij tot nu toe nog steeds een aardige koerswinst. Tesamen met
extra giften hebben wij hierdoor
in hetzelfde gebied 9 watervoorzieningen kunnen aanleggen en 4 badkamers, 1 keuken,
en 3 renovaties bij andere huizen.

Begin 2020 zijn we enthousiast begonnen met het distribueren van de waterfilters, maar
door Covid-19 werd dit later logistiek toch wat lastiger en hebben wij ons meer gefocust
op het verstrekken van voedsel. Het gereserveerde geld voor waterfilters laten wij wel
staan want dat blijft nog steeds een prachtige oplossing voor veel gezinnen. Uiteindelijk
hebben wij ongeveer 40 waterfilters verstrekt begin 2020.
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Voedselpakketten
Zoals Huub in de intro vermeldde werd de noodzaak om voedselpakketten uit te gaan
delen al vrij snel duidelijk. Jonge mensen met een goede baan in het toerisme werden
allemaal naar huis gestuurd, en de sociale voorzieningen zijn minimaal. Met deze baan
onderhielden ze ook hun families, dus hele families kwamen meteen in de problemen.
Dus zijn we begonnen met het uitdelen van de eerste voedselpakketten in mei. Daarna
kregen we steeds meer aanvragen, die we helaas niet allemaal kunnen honoreren, maar
wel zoveel mogelijk. Onze 3 contactpersonen in Bali, Marijke, Sani , Wayan Berata en
Tirta kennen de mensen in de omgeving en kunnen goed beoordelen wie wat nodig
heeft. Dat is een enorme steun gebleken. Er is een flink gat geslagen in onze algemene
reserve, maar de reacties op onze oproepen voor hulp waren echt overweldigend, dus
samen met U hebben wij tot nu toe 700 families kunnen helpen. Heel veel dank
daarvoor!!!
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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. Zeker afgelopen jaar was iedereen van
onschatbare waarde!!
We hopen dat we ook voor 2021 weer op jullie steun kunnen rekenen, en wensen
eenieder een gezond en gelukkig Nieuwjaar toe. Met een hartelijke groet,
Trudy Mentink-Nijssen

Stichting Bali Bundar
Dagelijks bestuur :
Huub Mentink
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Als ANBI aangemerkt door de
Belastingdienst, wat inhoudt
dat uw gift aftrekbaar is.
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