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Beste Donateurs en belangstellenden,
Graag brengen wij u weer op de
hoogte van onze activiteiten op Bali en
in Nederland. Aan verschillende
projecten wordt hard gewerkt, niet
alleen in de uitvoering maar ook om de
benodigde financiën binnen te krijgen.
Tijdens de laatste
Nieuwsbrief 19
reis van Huub en
mij zijn bijna alle
Juni 2010
projecten bezocht
en het doet ons
Inhoudsopgave
veel plezier om te
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zien dat onze hulp
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daadwerkelijk
SERAYA ....................... 2
verschil maakt. Het
BOEKENPROJECT ...... 3
verschil tussen wel
of geen opleiding,
BALI KIDS..................... 4
soms het verschil
tussen leven en
dood, het verschil tussen informatie
kunnen verstrekken en onwetend
laten. Zolang we aan de positieve kant
van deze verschillen kunnen werken
houden we de energie om door te
gaan. Hopelijk met uw blijvende
ondersteuning, waarvoor bij voorbaat
onze welgemeende dank.
Met een hartelijke groet,
Trudy Mentink-Nijssen
Voorzitter

BENEFIETCONCERT
Op 24 april heeft het fluitkwartet Aiolos
een benefietconcert gegeven in
Alkmaar.

Een van de fluitistes heeft in Bali
verschillende Bali Bundar projecten
bezocht en gezien dat nog veel
kinderen hulp hard nodig hebben.
Samen met haar medemusici besloot
zij een concert te geven waarvan de
opbrengst voor stichting Bali Bundar
zou zijn. Het werd een mooie avond
met prachtige muziek, oa. werk van
Mozart, Mendelssohn en Debussy.
Het sfeervolle oude kerkje waar het
concert werd gegeven was niet
helemaal vol, maar alle aanwezigen
genoten van de muziek. De opbrengst
was € 395,-, die besteed zal worden
aan het maken van een
computerruimte in het opvangproject in
Seraya.
Hartelijk dank alle 4 de dames van
Aiolos!
Ook dank aan de RINO voor het
sponsoren van de koffie en thee.
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En uiteraard dank aan de bezoekers
die hiermee weer een bijdrage hebben
gegeven aan ons werk.

YPAC
In de vorige nieuwsbrief vertelden we u
al over het geweldige initiatief van de
jongeren van Albrandswaard. De door
hen bekostigde vernieuwde badkamers
zijn inmiddels klaar, en zien er prachtig
uit. Douches waar nu met een rolstoel
onder gegaan kan worden en alles
betegeld zodat het veel beter schoon
gehouden kan worden.

Rob en Ria Snoep waren ook weer in
Bali en hebben bij YPAC uitgebreide
instructie gegeven over mond-en
tandhygiëne. Gezamenlijk hebben we
een postertje ontworpen, die alle
kinderen mee naar huis kregen, zodat
ze hopelijk herhaaldelijk herinnerd
worden aan het belang van veel
poetsen en weinig snoepen. Inmiddels
hebben we dit postertje laten drukken

op stevig papier zodat we het ook
kunnen gaan verspreiden op scholen,
in kindertehuizen enz. Rob en Ria
gaven dezelfde voorlichting bij
Sjakitarius in Ubud en hebben ook nog
een aantal kinderen behandeld in de
praktijk van Dr.Eka in Denpasar. Het is
hartverwarmend dat zij elk jaar weer
een groot deel van hun vakantie
hieraan willen besteden, hartelijk dank
nogmaals hiervoor!

SERAYA
Het nieuwe klaslokaal in Seraya is
gereed en is prachtig geworden. Een
grote open ruimte waar de wind
doorheen kan, uitzicht op de oceaan,
dan is extra lessen volgen nog leuker!

Voor komende zomer hebben zich 3
vrijwilligers opgegeven om in Seraya
extra lessen te geven, van een
sponsor hebben we € 2.000,ontvangen om extra computers te
kopen en toen was er nog geld over
om ook een aparte computerruimte te
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bouwen achter het huisje van de
coördinator Wayan Berata. Simpel,
maar afdoend.

Het is geweldig om te zien hoe snel dit
project zich ontwikkelt mede door de
goede samenwerking die we hebben
met Stichting Wins en de tomeloze
energie van Wayan Berata. Mocht u
geïnteresseerd zijn om de
schoolkosten van een kind in Seraya te
sponsoren dan verwijzen wij u graag
naar de website van Stichting Wins :
http://www.stichtingwins.nl/Childspons
oring%20wacht%20text.htm Even
doorscrollen naar de kinderen van
Seraya.

boeken hebben we aan kunnen
schaffen, 3.000 werkboekjes laten
drukken m.b.t. hygiëne, 5.000
voorlichtingsbrochures HIV/Aids en
1.000 ‘tandenposters’.

En uiteraard veel blije gezichten op
scholen, bibliotheken enz. wat het
allemaal weer de moeite waard
maakte. Ook onze dank aan de
mensen in Bali die ervoor hebben
gezorgd dat de talloze bestellijsten op
tijd werden ingeleverd, orders hebben
gecontroleerd, alle boeken hebben
gestempeld met een Bali Bundar
stempel enz.

BOEKENPROJECT
Het bedrag van ruim €12.000,= wat we
mochten besteden van een grote
sponsor is inmiddels grotendeels
uitgegeven. We hebben de meeste
projecten bezocht die boeken hebben
ontvangen, ook om de administratie
hierover in te zien. Rond 3.000 (!)
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BALI KIDS
Eind maart hebben we de aftrap
gegeven voor een grote
fondswervingsactie om de benodigde
financiën te krijgen voor de nieuwbouw
van Bali Kids. De grond is door Bali
Kids aangekocht in 2009 en geheel
betaald. De bouw van een nieuwe
kliniek is geraamd op €300.000,-. Wij
hebben ons als Bali Bundar
voorgenomen om de helft van dit
bedrag te werven in Nederland. Veel
geld, €150.000,- , zeker in de huidige
tijd. We hadden al wat toezeggingen
en uit onze eigen middelen doen we
ook een flinke duit in het zakje,
gezamenlijk bijna €50.000,-. Dus voor
de resterende ruim €100.000,- hebben
we grote fondsen en stichtingen
aangeschreven, begeleid met een
uitgebreide projectbeschrijving. We
krijgen veel reacties gelukkig hierop,
we hebben al bijna €50.000,- als
resultaat aan toezeggingen of
overboekingen ontvangen. Bedragen
variërend van €25,- tot €5.000,-. Dus
nog ruim €50.000,- te gaan.
Misschien zijn er binnen uw kring
bronnen bekend die aan dit doel willen
geven, wij houden ons in ieder geval
aanbevolen! Indien gewenst kunnen
we een presentatie / toelichting geven.
Huub heeft op een goede doelen markt
gestaan in Haren bij Oss, deze dag
bracht ook weer €2.000,- op. M.a.w.
met kleine en grote stapjes vertrouwen

we erop dat in 2011 met de bouw
aangevangen kan worden.

De noodzaak voor nieuwbouw wordt
steeds groter. Bali Kids is namelijk het
enige tehuis en kinderkliniek op Bali
waar kinderen die HIV+ zijn terecht
kunnen c.q. behandeld kunnen
worden. De problemen die er zijn met
HIV+/Aids komen de laatste paar jaar
pas een beetje aan de oppervlakte,
maar het is als een olievlek die steeds
groter wordt. In nauwe samenwerking
met het ziekenhuis in Denpasar
worden deze kinderen bij Bali Kids
opgenomen en behandeld. Want
meestal komen ze binnen met andere
ziektes, zoals TB, longonsteking en
andere ziektes die nauw samenhangen
met de afweermechanismen. Door
voorlichtingscampagnes vanuit het
ziekenhuis en vanuit Bali Kids wordt nu
uit alle macht geprobeerd volwassenen
en jongeren te informeren, maar vooral
de taboes hierover te doorbreken. In
het tehuis wonen nu 3 HIV+ besmette
kinderen, waarvan de ouders al zijn
overleden aan Aids. In de kliniek
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worden regelmatig kinderen behandeld
die HIV+ zijn en ze mogen pas naar
huis terug als de artsen ervan
overtuigd zijn dat de kinderen thuis hun
medicatie krijgen toegediend. Die
overigens gratis verstrekt wordt door
de overheid.
De kinderen in het tehuis doen het
allemaal heel goed, ze hebben prima
schoolresultaten en binnenkort gaat
het 3e kind naar Melbourne om daar
met een studiebeurs verder te leren.
Een uitstekend voorbeeld natuurlijk
voor de ‘achterblijvers’. De
schoolkosten voor het komende jaar
willen we natuurlijk voor deze kinderen
weer gaan bekostigen. Over een
aantal weken zal bekend zijn hoeveel
het volgend jaar gaat kosten en zullen
we dit op de website aanpassen. Door
de lage euro zullen de bedragen van
het huidige schooljaar waarschijnlijk
wat verhoogd moeten worden.

BASISSCHOOL VINKEVEEN
Basisschool de Pijlstaart voert dit
schooljaar verschillende acties t.b.v.
onze Stichting. Enkele weken geleden
vond er een sponsorloop plaats door
groep 5. Na de zomervakantie zal de
opbrengst van de acties bekend
worden gemaakt. Wij vinden het in
ieder geval heel spannend en danken
alle leerkrachten en kinderen voor hun
inspanningen.

Stichting Bali Bundar
Trudy Mentink
voorzitter/secretaris
Marja de Jong
bestuurslid
Davy Blekman
penningmeester
Huub Mentink
bestuurslid
Postadres secretariaat :
Postbus 364
2400 AJ Alphen a/d Rijn
E-mail: info@balibundar.org
Website: www.balibundar.org
Tel: 0172 – 244 440
Mob: 06 – 46 02 77 11
Bankrekening 60.56.37.857
ABNAMRO Alphen aan den Rijn
Als ANBI aangemerkt door de
Belastingdienst, wat inhoudt dat
uw gift aftrekbaar is
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