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Beste Sponsoren, 
 
Het jaar 2021 bleef in het teken van de corona pandemie 
staan, met alle beperkingen die dat opleverde. De mensen 
in Indonesië worden hard getroffen. Op Bali heerst hoge 
werkeloosheid. Een lichtpuntje is, dat vele kinderen die 
onze stichting de afgelopen jaren geholpen heeft, een baan 
in sectoren hebben gevonden die minder hard worden 
getroffen. Vooral werk in de IT gaat gewoon door. 
Afgelopen september zijn de scholen weer op halve 
bezetting gestart. Wij blijven via de stichting het volgen 
van onderwijs stimuleren. Kennis zorgt voor kansen. 
We zorgen ervoor dat de allerarmsten kinderen een 
uniform voor school krijgen. Ouders kunnen dit vaak niet 
betalen. Het project waterfilters zetten we voort, zodat 
mensen niet ziek worden door vervuild water. Ook 
proberen we door gerichte acties geld op te halen om 
voedselhulp te geven, vooral in de vorm van rijst. Vooral 
de ouderen zijn hier enorm blij mee omdat families te 
weinig geld hebben om elkaar te ondersteunen. Afgelopen 

jaar hebben we 1500 voedselpakketten kunnen uitdelen. Binnen het project Rumah 
Bundar zijn dit jaar 10 huisjes opgeleverd. Wij vertrouwen erop dat het leven op den 
duur weer normaal wordt, zodat we weer de onderwijsprojecten kunnen uitbreiden. 
Want met kennis zullen kinderen in de toekomst beter in staat zijn een zinvol bestaan te 
hebben, los van wat er in de buitenwereld gebeurt. De volwassen kinderen, eerder 
gesteund door onze stichting, bewijzen dat dit werkt. 
Dank voor al uw steun. 
Hieronder heeft Trudy d.m.v. foto’s een overzicht gemaakt van onze activiteiten 
afgelopen jaar. 
 
Wij wensen u en uw geliefden een gelukkig en gezond 2022. 
 
Huub Mentink, voorzitter 

 
 
 
 
 
 

Nieuwsbrief 43 

december 2021 

 

Inhoudsopgave 

Intro ........................ 1 

Voedselpakketten ...... 2 

Waterfilters ............... 3 

Schooluniformen ........ 3 

Rumah Bundar huisjes 4 

Watervoorzieningen ... 4 

Onderwijs ................. 5 

Tot slot ..................... 5 

 

 

  



 

 2 

Stichting Bali Bundar 
De helpende druppel voor kinderen in Bali 
www.balibundar.org 
 

 

 

 
 
 
Mooie initiatieven 
Dankzij verschillende initiatieven van mensen die onze stichting een warm hart 
toedragen hebben we veel extra geld mogen ontvangen. Bij ons 15-jarig jubileum werd 
er gul gegeven, een dame die 70 jaar werd vroeg haar vrienden en familie i.p.v. cadeaus 
een gift aan ons te doneren, anderen die door deze covidcrisis financieel niet geraakt 
worden, maakten verrassend grote bedragen over, kortom we voelden ons afgelopen 
jaar gedragen door zoveel gulheid en warme woorden. En dan last but not least…..onze 
trouwe sponsors die ons al gedurende lange tijd (sommigen al 15 jaar), maandelijks, 
halfjaarlijks of jaarlijks bijstaan.  Heel veel dank, allemaal!  
 
 

Wat hebben wij gedaan??? 

 
1500 voedselpakketten uitgedeeld, verdeeld over het oosten, noorden en gedeeltelijk 
zuidwest Bali. Onze 3 contactpersonen in deze gebieden hebben het geweldig gedaan om 
zo eerlijk mogelijk voedselpakketten uit te delen met de blik op de individuele nood van 
de mensen. Hun rapportages aan ons zijn altijd helder en gaan gepaard met vele foto’s.  
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70 waterfilters, we hebben een vaste sponsor die 2 filters per maand doneert, dus die 
krijgt zijn/haar naam op de filters die we namens hen uitdelen. Logistiek wordt het weer 
wat beter op Bali om de filters te transporteren en naar de vaak afgelegen adressen te 
brengen.  

 

  
 
30 schooluniformen In het noorden van Bali zijn veel kinderen waarvan de ouders 
door Covid-19 hun baan zijn kwijtgeraakt. Na anderhalf jaar schoolsluiting passen de 
oude uniformen natuurlijk niet meer. En zonder uniformen, schoenen etc. mogen de 
kinderen niet naar school. Dus hebben we bedacht voor deze kinderen ‘terug naar 
school’ pakketten samen te stellen, bestaande uit uniformen, schoenen, pet, riem, rugtas 
en wat schrijfbenodigdheden. Per kind 50 euro, en zo blij dat ze weer mee kunnen doen 
aan het schoolleven, wat ons betreft goud waard! 
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10 huisjes gebouwd in het noorden van Bali 
Begin 2021 hebben wij weer grote fondsen aangeschreven om door te kunnen bouwen 
voor ons project Rumah Bundar. Duidelijk te merken is dat ook de grote fondsen te 
lijden hebben onder de huidige crisis. In ieder geval is het ons wel gelukt om de 
benodigde financiën te verkrijgen voor de bouw van 14 huisjes. De laatste 4 huisjes 
bouwen we in 2022.  
 

  
Oude situatie Nieuwe situatie 

 
6 watervoorzieningen ook in het noorden van Bali, zodat deze mensen niet meer 
kilometers hoeven te lopen voor een emmertje water.  
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9 kinderen geholpen met hun studiekosten. Waarvan 6 kinderen in Seraya, 2 kinderen 
in het noorden van Bali en 1 jongvolwassene die zich aan het voorbereiden is om 
volgend jaar toegelaten te worden op een universiteit in Yogjakarta. 
 

Tot slot………… 
 
Een woord van dank aan iedereen die afgelopen jaar mee heeft geholpen onze doelen te 
verwezenlijken, onze contactpersonen op Bali, onze familie en vrienden die ons 
omringen met warmte en goede adviezen, met jullie samen gaan we proberen om 
komend jaar weer met mooie resultaten te komen voor de mensen op Bali.  
  
 
 
 
   

 
 

 
 

 

  

 
 

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.  

 


