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Eind april ontving u
van ons het financiële
jaarverslag over
2008. De laatste
nieuwsbrief dateert
alweer van februari jl.
Dus willen wij u graag
weer op de hoogte
stellen van onze
activiteiten in Bali.
In de maand mei is
Trudy 3 weken in Bali
geweest, Marja in juni
3 weken. Per project
informeren wij u over
de stand van zaken.

Dit is wederom uitgevoerd in de praktijk
van Dr. Eka in Denpasar. Vrienden van
hen hadden geld ingezameld wat ze
mochten besteden aan rolstoelen,
krukken enz. voor de kinderen van
YPAC.
Bij Sjakitarius in Ubud hebben zij een
dag voorlichting gegeven aan de
ouders en verzorgers van verstandelijk
gehandicapte kinderen. De dag erop
kwamen 4 tieners van Sjakitarius voor
de broodnodige behandelingen naar de
praktijk van Eka.

Met vriendelijke groet,
Stichting Bali Bundar

TANDARTSPROJECT
Rob en Ria Snoep waren begin mei 10
dagen in Bali. De helft van hun tijd is
besteed aan tandheelkundige
behandelingen van de gehandicapte
kinderen van YPAC.

Voor de tandheelkundige behandeling
van de kleintjes bij Sjakitarius kan Rob
momenteel niets doen. De praktijk van
Eka is daar niet goed genoeg voor
geoutilleerd. Sjakitarius gaat op zoek
naar een goede praktijk in Ubud, waar
een tandarts met ervaring in het
behandelen van verstandelijk
gehandicapten de kinderen kan gaan
behandelen.
We zijn Rob en Ria erg dankbaar dat zij
telkens de nodige vakantietijd opofferen
om de kinderen te behandelen en
Dr.Eka bij te scholen.
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BALI KIDS
Over Bali Kids zijn prettige en minder
prettige berichten te melden.
Alle kinderen zijn over naar het
volgende schooljaar. Voor 2 kinderen
ligt er een prachtige kans in het
verschiet.
Sani, het oudste meisje, heeft haar
middelbare schoolopleiding afgerond
en wil graag een stewardessopleiding
gaan doen. Maar eerst gaat zij een
periode naar Australië om haar Engels
te verbeteren, dit wordt betaald door
haar Australische sponsor.
Komi, 15 jaar en net de Junior High
School afgerond, gaat voor de Senior
High School naar Adelaide, Australië.
Van een goede school aldaar heeft hij
een studiebeurs aangeboden gekregen.
Hij gaat in het internaat behorende bij
de school wonen, in de weekends en
vakanties wordt hij opgevangen door de
bestuursleden van Carry for Kids die in
de buurt van de school wonen.
Voor de overige kinderen hebben we
de sponsors van afgelopen jaar
inmiddels aangeschreven of zij het
komend jaar ook weer willen
sponsoren. Van een aantal hebben we
al een positieve reactie gehad. Op onze
website www.balibundar.org worden
alle kinderen vermeld en ook of we nog
op zoek zijn naar sponsors voor een
bepaald kind. Wilt u er eens over
nadenken of u één van de kinderen
geheel of gedeeltelijk wilt sponsoren
voor een schooljaar? U kunt de

kinderen vinden onder WAT DOEN
WIJ/Projecten/lopend. Als u een kind
sponsort krijgt u via ons regelmatig
rapportages van de schoolresultaten en
het wel en wee van het betreffende
kind.
Vorige week werden wij ingelicht door
Yayuk dat zij met ingang van 1
augustus a.s. Bali Kids gaat verlaten.
Yayuk heeft in 4,5 jaar tijd van Bali Kids
een prachtige plek voor kinderen
opgezet. Begonnen met de kliniek en
mobiele kliniek voor kinderen uit andere
kindertehuizen en later met het ‘eigen’
kindertehuis. Wij betreuren het zeer dat
zij weggaat, zij is voor ons met name in
de beginperiode van onze stichting een
onschatbare bron van informatie
geweest, onderlinge communicatie was
altijd open en prettig, kortom wij zullen
haar erg gaan missen.
Brenton Whittaker, voorzitter Carry for
Kids waar Bali Kids onder valt, had al
besloten om vanaf deze zomer in Bali
te gaan wonen. Omdat de plannen voor
het bouwen van een nieuw centrum
binnenkort werkelijkheid gaan worden
is zijn aanwezigheid daar belangrijk.
Helemaal nu Yayuk weggaat, hij heeft
inmiddels een assistent aangenomen
die onder zijn hoede Yayuks plaats zal
gaan opvullen. Trudy heeft regelmatig
contact met Brenton, ook in mei hebben
ze elkaar ontmoet in Bali. Wij
vertrouwen erop dat Bali Kids op de
ingeslagen weg door blijft gaan en
wensen Yayuk alle goeds voor haar
toekomst toe.
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NOORD BALI
Gaye Davis is een Australische vrouw
die in Bali woont. Samen met Marijke
Boer in Lovina helpen zij kinderen die in
een slechte situatie zitten.
Dit is het geval met Desak, een meisje
van 17 dat door hersenvliesontsteking
op haar 8e blind is geworden en niet
meer kan lopen. Ook is ze geestelijk
licht beschadigd. Haar thuissituatie is
ronduit slecht, de ouders verzorgen
haar niet. Gaye heeft ruim een jaar
geleden ingegrepen, Desak ging voor
therapie naar High5 en voor thuis heeft
ze een pembantu (=verzorgster)
geregeld. Gaandeweg ging het iets
beter met haar.

Marijke, Gaye en Trudy zijn
onverwachts bij Desak thuis op bezoek
gegaan en kregen de schrik van hun
leven. Desak zat sterk vervuild op de
betonnen vloer, was erg agressief,
kortom was terug bij af. We waren er
alle drie van overtuigd dat hier heel snel
verandering in moest komen.
Marijke en Gaye zijn hard aan de slag
gegaan met als resultaat dat Desak
vanaf 14 juli is aangenomen op een
blindenschool in Denpasar. Gezien de
grote afstand moet ze ook daar gaan
wonen en een nieuwe pembantu
hebben. De nieuwe pembantu is
inmiddels ook gevonden (niet bang
aangelegd) en verzorgt haar nu thuis
totdat zij met Desak meegaat naar
Denpasar.
De kosten van deze aktie zijn echter
hoog, voor de school, een kosthuis en
het salaris van de pembantu is per
maand een bedrag van 200 euro nodig.
Wij hebben reeds 500 euro gedoneerd,
maar willen daar in de toekomst nog
meer aan bijdragen. Gaye heeft
inmiddels in Australië 700 euro
binnengehaald. Helpt u ook mee?

vervuild en verwaarloosd...desak

Echter, tijdens Trudy’s aanwezigheid in
Lovina ging het goed mis. De pembantu
wilde niet meer komen omdat ze bang
is voor de vader van het gezin en nam
ontslag.
Trudy Mentink & Gaye Davis

3

Stichting Bali Bundar
De helpende druppel voor kinderen in Bali
www.balibundar.org
Marijke Boer is ook coördinator voor
Rumah Baik, een Nederlandse stichting
die in een dorpje in N-Bali simpele
huisjes bouwt voor mensen die in een
bamboehutje wonen. Met name in het
regenseizoen geeft dat veel problemen.
De huisjes van Rumah Baik zijn van
steen en hebben een golfplaten dak.

voorbeeld van Rumah Baik huisje

Afgelopen oktober was Trudy op
bezoek geweest bij een gezin dat op
het strand van Lovina in een
bamboehutje woonde en pech op pech
ook nog een gehandicapt kind hebben.
Doordat ze op het strand wonen
moeten zij tijdens het regenseizoen
telkens een ander onderkomen zoeken
omdat de zee dan veel hoger staat met
alle gevolgen vandien.

Dus kwamen wij op het idee om een
huisje te laten bouwen voor dit gezin
volgens het Rumah Baik systeem.
Onder 2 voorwaarden: De vader van
het gezin moet zelf meehelpen met
bouwen, daardoor zijn wij bereid enige
aanpassingen voor het gehandicapte
kind in het huisje te laten aanbrengen.
De andere voorwaarde is dat het
verkrijgen van een goed stukje land
meer landinwaarts hun eigen
verantwoording is.
Aan deze voorwaarden zijn inmiddels
voldaan. De grootvader van het gezin
heeft een stukje land gekocht voor hen,
de vader is bereid mee te helpen bij het
bouwen. De kosten voor het Rumah
Bundar huisje incl. wat aanpassingen
zijn 2500 euro, in juli wordt het huisje
gebouwd zodat de familie er ruim voor
het regenseizoen in kan.

SERAYA
Voor dit project zijn we een
samenwerkingsverband aangegaan
met Stichting Wins. Een coördinator ter
plaatse is inmiddels aangenomen.
We zijn ook in contact gekomen met de
Smart Shelter Foundation, een
Nederlandse Stichting die in o.a. India,
Sri Lanka en Nepal aardbevingsbestendige en ecologisch verantwoorde
huizen en scholen hebben gebouwd.
Sinds mei jl. zijn hun activiteiten naar
Bali verplaatst. Zij willen ook betrokken
worden bij onze plannen voor Seraya.

huisje op het strand, de zee heeft vrij spel
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Middels een aparte nieuwsbrief zullen
wij u binnenkort verder informeren over
de plannen voor Seraya.

JEMBATAN SENANG
Het speel- en leergroepje van 6
verstandelijk gehandicapte kinderen in
Samuh, deel van Candidasa, loopt
goed.
De twee juffen, Wayan en Wayan Tini
hebben nog een workshop voorlezen
gevolgd bij stichting Sjakitarius in Ubud.
Dat zij daar veel van hadden
opgestoken was te merken, zowel
ouders als kinderen luisterden
ademloos naar de avonturen van een
konijntje.

“naar school” gaan, compleet met
uniform en schooltas.
Vrijwilligers Kees en Els Sinjorgo
kunnen trots zijn op wat er in een paar
maanden al bereikt is.

KLEUTERSCHOOL BUGBUG
De leerkrachten van de school zijn er
trots op dat in de anderhalf jaar tijd dat
de school bestaat zij nu al op de 3e
plaats staan in district Karangasem. In
het onderwijs in Indonesië wordt erg
gewerkt met rangordes, zowel voor de
leerlingen als de scholen.
Ook de drie beste van elk van de drie
groepen in de kleuterschool kreeg een
hand en presentje van het hoofd van de
school.

Kinderen Jembatan Senang

Een van de kinderen, Gede, heeft nog
een gehoortest ondergaan in
samenwerking met stichting Bikabele,
maar zijn gehoor bleek goed te zijn.
De kinderen zijn al behoorlijk
veranderd, minder apathisch en
duidelijk heel blij en trots dat zij nu ook

Felicitaties voor beste leerlingen Bugbug

Op 12 juni was het afscheid van de
kleuters die na de vakantie naar de
basisschool gaan. Elk kind kreeg een
cadeautje: schriften, potloden,
gummetje, puntenslijper.
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Marja had de eer die te mogen uitdelen
en ontving daarvoor 62 handkusjes!
Na de vakantie zullen ook kinderen van
de lagere scholen in Bugbug
uitgenodigd worden om gebruik te
maken van het bibliotheekje waarvoor
nog wat extra boeken en een ventilator
zijn aangeschaft.
Voor onder het buitenspeelgoed zijn
rubbermatten gekocht en het houtwerk
van de school zal een kleine
onderhoudsbeurt krijgen tijdens de
vakantie.
Voor het nieuwe schooljaar kan de
school weer wat lesmateriaal
aankopen, nog steeds allemaal uit ons
kleuterschoolreserveringen potje.

Als leiding is er slechts 1 vrouw, Kadek,
aanwezig die ook woont in het tehuis
met haar gezin. Om wat bij te verdienen
staat zij overdag in een warung en ook
de kinderen helpen daarbij.
Veel dingen moeten de kinderen zelf
doen, zonder enige begeleiding,
wassen, koken, schoonhouden van het
terrein. Toezicht houden op het
huiswerk maken daar heeft Kadek geen
tijd voor.
Toch is de sfeer wel goed, maar de
omstandigheden zouden veel beter
kunnen.

KLEINE AYU
WEESHUIS YASA KERTHI
Het twee keer per week koken in dit
tehuis loopt nog steeds naar wens.
Dit keer hebben we daar ook nog wat
leesboeken gebracht, wat zeer
gewaardeerd werd door de 27
kinderen.

In Candidasa werden we aangesproken
door een vrouw die om hulp voor haar
kindje vroeg. De kleine Ayu Diah
Lestari, in april 2 jaar geworden bleek
slechts 6 kilo te wegen ipv. de 12 die ze
eigenlijk zou moeten wegen.

Zowel het organiseren als het betalen
van transport naar Denpasar en het
kopen van goede voeding en
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medicijnen is voor een arme familie zelf
niet te doen.
In totaal 5 maal hebben we haar naar
ziekenhuis Sanglah in Denpasar
gebracht voor onderzoek en ook in
ziekenhuis Amlapura is zij geholpen.
De ouders hebben goede voorlichting
over voeding gekregen, Ayu heeft wat
therapie gehad om te leren staan en
lopen en de moeder zal de oefeningen
thuis voortzetten. Zij krijgt nu speciale
babymelk totdat zij weer voldoende op
gewicht is.

KADEK SUANTINI
In Padangbai werd onze hulp
ingeroepen voor een meisje van 21
jaar. Moeder blijkt al die jaren al met
haar zwaar gehandicapte dochter op
schoot thuis op een bordesje te zitten
met haar dochter in de armen.

Haar tandvlees is rood, tanden en
kiezen zijn kort en niet volledig.
Goed bedoelde lieve verzorging krijgt
zij van haar ouders, zij is schoon, maar
20 jaar leven op melk en pap van
rijstebloem, dan is ondervoeding wel
een feit. Zij kan niet kauwen en
nauwelijks slikken, het is een wonder
dat zij nog leeft.
Om de ouders te ontlasten, de arm van
moeder begeeft het bijna, hebben we
een soort ligstoel laten maken met een
matras met voldoende ondersteuning
waar nodig. Zij kan ook haar hoofd niet
zelfstandig rechtop houden. Ook een
bed met matras hebben we laten
maken, stoel en bed zijn op ziekenhuisbed-hoogte zodat de ouders niet te diep
hoeven te bukken om haar in- en uit de
stoel/bed te krijgen.
Voor verdere adviezen voor Kadek
houden we ons aanbevolen.

3 ARME GEZINNEN
MET IN TOTAAL 5
GEHANDICAPTE KINDEREN
Bij een aantal zeer arme gezinnen met
gehandicapte kinderen hebben we
levensmiddelen gebracht.
Kadek kan niet zitten, niet staan,
eigenlijk bijna niets zelfstandig
bewegen, heeft ernstig vergroeide
armen en benen, kan niet praten en is
ondervoed. Zij heeft last van spasmen.

De afwezigheid van scholing, opvang,
therapie en goede medische
voorzieningen voor gehandicapte
kinderen maakt het leven voor de
ouders erg moeilijk. De levenslange
zorg en de angst voor de toekomst
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wordt door de armoede nog versterkt.
Ook is gewoon de conditie van de
kinderen en eigenlijk ook de ouders
vaak op het randje van ondervoeding.
Zij eten wel maar erg eenzijdig.

Stichting Bali Bundar
Trudy Mentink
voorzitter/secretaris

WATERPROJECT
SCHOOL IN GEGELANG
We hebben de school weer bezocht en
kinderen en leerkrachten zijn blij met
het water dat volop uit de kranen
stroomt. Ook de sportleraar is blij, na
de les kunnen alle kinderen mandi-en.
Lekker met een schepemmertje water
over je heen gooien zoals het douchen
in Indonesië gaat.
Twee gezinnen in de buurt van de
school ontvingen ons en zij lieten zien
dat ze nu ook water hebben. De
vrouwen hoeven niet meer een eind
met een emmer water op hun hoofd
naar huis te lopen, een hele
verbetering!

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: 0172-244440
Mob: 06-46027711
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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