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Beste Sponsoren en geïnteresseerden,  
 
Het jaar 2022 was in veel opzichten een moeizaam jaar.  
Door privé omstandigheden hebben we de tussentijdse 
nieuwsbrief moeten overslaan. Maar ons werk in Bali ging 
gewoon door. Na de corona epidemie heeft de oorlog in de 
Oekraïne effect op vele aspecten van het leven, Wij 
realiseren dat we vooral de langlopende projecten moeten 
waarborgen met uw hulp. Dit betekent dat we 
onverminderd doorgaan met de studie ondersteuning 
binnen het project Bali Bundar Akademie. Wel met een 
accent verschuiving, opleidingen binnen de toerisme 
sector ondersteunen wij niet meer. Wel opleidingen in de 
accountancy, IT en gezondheidszorg. De afgelopen tijden 
hebben bewezen dat hier de kansen voor een goede 
toekomst liggen. Ook blijven we zorgen dat de allerarmste 
kinderen een uniform voor school krijgen. Het project 
waterfilters zetten we voort, zodat mensen niet ziek 
worden door vervuild water.  
Dank voor al uw steun. 

 
Hieronder heeft Trudy een overzicht gemaakt van onze activiteiten afgelopen jaar. 
 
Wij wensen u en uw geliefden een gelukkig en gezond 2023. 
 
Huub Mentink, voorzitter 
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Wat hebben wij gedaan??? 

 
5 huisjes gebouwd in het noorden van Bali 
Oorspronkelijk hadden wij het plan om nog 4 huisjes te bouwen in 2022, maar dat 
werden er door een extra gift nog 5. Hiermee is een prachtig project ten einde gekomen. 
Wij hebben totaal 81 huisjes gebouwd in het noorden van Bali en stuk voor stuk zijn de 
gezinnen hier enorm mee geholpen.  
 
 
 

  
Oude situatie Nieuwe situatie 

 
 
 
Wij maakten de bedragen voor de huisjes in euro’s over en meestal was de koers van de 
roepiah dusdanig gunstig dat wij geld overhielden voor een watervoorziening bij een 
ander gezin. En soms kregen wij gericht de financiële middelen om een 
watervoorziening aan te leggen. Nu we geen huisjes meer bouwen dreigt ook dit mooie 
project ter ziele te gaan en dat willen we eigenlijk niet. Daarom zijn we nu actief geld aan 
het werven voor de watervoorzieningen, omdat er nog teveel families en met name 
ouderen zijn die met emmertjes water lopen te sjouwen vanaf een centraal waterpunt.  
 
 
 
 



 

 3 

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

 

 

 
 
 
In 2022 hebben wij 11 watervoorzieningen aan kunnen leggen ad € 300,= Dit behelst 
vaak een aansluiting op het waternet in de ‘straat’, of het slaan van een put, een pomp en 
watertank. Ook leveren wij er een waterfilter bij zodat het water gefilterd kan worden 
naar drinkwater.  
 

   
 
 

In 2021 hebben wij maar liefst 1500 voedselpakketten uitgedeeld, in 2022 ‘slechts’ 
150. Wij hebben bewust de vraag afgewacht en die kwam wel, met name voor de 
ouderen, maar dus duidelijk minder dan het jaar ervoor. In het noorden weten we via 
onze Nederlandse contactpersoon aldaar de nodige oudere/zieke mensen te vinden die 
weinig of geen support van hun familie hebben. En dan is het fijn om hen te 
ondersteunen met een goed voedselpakket. Via Sani, die oorspronkelijk ook uit het 
noorden komt, hebben wij nog andere ouderen/zieken kunnen helpen.  
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30 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.  
 

  
 
 
10 kinderen geholpen met hun studiekosten, waarvan 6 kinderen in Seraya, zij kunnen 
hun middelbare school vervolgen. Gelukkig  is het universitaire onderwijs weer terug 
naar normaal na de lange corona pandemie.  
Vier jonge dames zijn aan een studie begonnen dankzij de Bali Bundar Akademie 
waaruit wij hun studiekosten betalen. Wij honoreren alleen nog aanvragen die niet- 
toeristisch gerelateerd zijn. Preti uit Seraya is aan een studie fysiotherapie begonnen in 
Denpasar, Ketut (zus van Sani) doet business management in Denpasar en de tweeling 
Ari A en Ari S (zussen van Dwi) studeren in Singaraya aan de universiteit. Hierdoor 
kunnen zij bij hun moeder blijven wonen die al geruime tijd weduwe is. Ketut is de enige 
student die nog in het Bali Bundar studentenhuis woont, maar zij betaalt mee aan de 
huur d.m.v. allerlei bijbaantjes. Iets wat wij enorm in haar waarderen. Wij stellen de 4 
dames graag even aan u voor :  
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Preti uit Seraya Ketut tijdens introductie Tweeling Ari A en Ari S 

 

 
Tot slot………… 
Onze welgemeende dank aan alle sponsoren die vaak vanaf het eerste uur onze Stichting 
zo geweldig ondersteunen.  Onze contactpersonen op Bali, zonder jullie signalering van 
problemen en de trouwe rapportages zouden wij niet op deze grote afstand kunnen 
opereren. We realiseren ons goed dat iedereen afgelopen jaar nieuwe uitdagingen 
tegemoet heeft moeten zien door de Oekraïne oorlog, des te meer wordt jullie trouwe 
ondersteuning gewaardeerd !   
 
 
   

 
 

 
 
 

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.  


