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1. INLEIDING
In het dorp Bugbug (gelegen op Bali) woont een arme boerenbevolking en een aantal
mensen dat werkzaam was in het kleine toeristenplaatsje Candidasa, dat onder dezelfde
gemeente valt. Nu er nog maar zo weinig toeristen komen en er weinig andere
werkgelegenheid is neemt de armoede verder toe.
Bugbug heeft 5970 inwoners (verdeeld over 1508 gezinnen) in het dorp zelf en nog
ongeveer 1000 inwoners in het verderop gelegen dorpje Samuh dat ook onder Bugbug
valt.
In Bugbug was grote behoefte aan een kleuterschool. Er zijn 5 lagere scholen in Bugbug
en 2 in Samuh en het aangrenzende Candidasa, maar er was geen kleuterschool. Als
alle kinderen naar de kleuterschool zouden gaan in Bugbug zelf zouden minimaal 5
klassen nodig zijn, voor circa 150 kinderen.
De Indonesische overheid heeft te weinig geld om in alle dorpen schooltjes te bouwen.
Vier jaar geleden deed het dorp een aanvraag bij de overheid om een kleuterschooltje te
krijgen.
Na jaren wachten op de overheid is er nu een piepklein gebouwtje gemaakt waar een
groepje kleuters les zou moeten gaan krijgen. Dit is veel te klein, slechts 1 klas, en half
afgebouwd. Op het moment dat wij in onderhandeling gingen met het dorpshoofd kregen
61 kleuters les in een gemeenschapsruimte achter schotten.
Overige voorzieningen, zoals les- en speelmaterialen, waren er nauwelijks. De kinderen
zaten op gammele plastic stoeltjes.
Met de bouw van een echte school zullen zeker veel meer ouders hun kinderen naar
school sturen. Geld voor lesmateriaal is er (net als in de meeste scholen in Bali) niet,
hoewel de leraressen creatief zijn en de kinderen veel laten zingen (kost niets), moet er
toch wat teken- lees- en schrijfmateriaal komen en ander educatief speelgoed. Een
bedrag van ongeveer 1000 euro zal voor jarenlang speel en leerplezier zorgen. De
leraren worden wel door de overheid betaald.
Bekend feit is dat de kinderen die 1 jaar op een kleuterschool hebben gezeten betere
resultaten halen op de basisschool, omdat op de kleuterschool niet alleen gespeeld
wordt, maar tevens gestart wordt met leren lezen, schrijven en rekenen.
Van de oudere generatie zijn er nog veel mensen analfabeet, zij zijn nooit naar school
geweest. Zij gingen als kind al mee naar de rijstvelden.
De jongere generatie, nu ouders van kleine kinderen, zijn meer en meer ervan overtuigd
dat een opleiding nodig is, omdat lang niet iedereen in het rijstveld zal gaan werken.
Voor een klein aantal mensen is er werk in de rijstvelden, maar de meeste mensen
zullen in de toekomst toch ander werk moeten gaan zoeken.
Leerkrachten van lagere scholen vertellen dat kinderen in de eerste klas vaak nog niet
eens kunnen tellen, de letters van het alfabet nog niet kennen, kortom een aantal
basisvaardigheden missen waarmee ze de lessen zouden moeten volgen. Eenmaal
gestart met achterstand is het voor veel kinderen moeilijk die achterstand weer in te
www.balibundar.org
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halen. Ouders hebben geen geld om zelf wat boekjes te kopen en te oefenen met hun
kinderen.
Schoolhoofd, hoofd oudercommissie en alle ouders wilden heel graag dat er een echt
schooltje kwam. Het ‘dorpshoofd’ van Bugbug is sociaal begaan met de mensen uit het
dorp en heeft duidelijk laten blijken onze interventie erg op prijs te stellen. In gesprekken
met hem is gebleken dat hij zelf veel doet aan armoedebestrijding binnen de
gemeenschap. Voor ons als beginnende stichting is deze houding en medewerking erg
belangrijk, we hoeven hen niet te overtuigen van de noodzaak van een kleuterschool, zij
hebben ons overtuigd en dat is een belangrijk uitgangspunt.
Met deze argumenten in ons achterhoofd zijn we vervolgens in nauwe samenwerking
met het dorpshoofd, architect en aannemers plannen gaan maken. De grond werd ons
ter beschikking gesteld door het dorp, notarisaktes zijn opgemaakt, zodat het door ons
te financieren gebouw een onderwijsbestemming heeft en houdt, offertes aangevraagd
bij drie verschillende aannemers. Uiteindelijk hebben we gekozen voor een aannemer uit
de buurt, waar goede ervaringen mee waren. De regionale bevolking profiteert op deze
manier mee van een stukje extra werkgelegenheid.
Eind 2006 lagen alle plannen op tafel en zijn we ons gaan bezighouden met fondsen
werven voor dit voor ons grote project. Hiervoor hebben we diverse stichtingen en
instellingen aangeschreven met het verzoek ons financieel te ondersteunen. Aangezien
dit ons eerste grote project was, konden we moeilijk inschatten hoelang we nodig
zouden hebben om het benodigde bedrag te verkrijgen. Het duurde slechts een half
jaar, toen hadden we al voldoende geld en toezeggingen om tot realisering over te gaan.

www.balibundar.org
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2. VERSLAG VAN DE BOUW
Medio augustus 2007 werd gestart met de bouw. Zoals te doen gebruikelijk
voorafgegaan door een hindoeceremonie. Het hele bouwproces is zeer voorspoedig
verlopen. Donald en Tirta, onze Balinese contactpersonen, waren minimaal éénmaal per
week ter plekke om de voortgang te bewaken. Ook hebben zij regelmatig foto’s gemaakt
en via de mail naar ons verstuurd. Telkens waren we weer verbaasd over de snelle
voortgang van het project.

Medio augustus

September

November binnenzijde

Oktober

November buitenzijde

Ondertussen zijn we ons gaan bezighouden met de inrichting van de school. We hadden
in Nederland divers schoolmeubilair gezien wat ons heel handig leek om in Bali te
hebben., zoals puzzelkasten, boekenkasten etc. We hebben daarvoor offertes
aangevraagd bij YPAC en een andere meubelmaker in Bali. Ypac is een
timmerwerkplaats waar ook gehandicapte jongeren een leerplek hebben. Wij hebben
voor hen begin 2007 nieuwe machines aangeschaft. Nadat we de twee verschillende
offertes naast elkaar hadden gelegd, besloten we ieder de helft van de order te gunnen.
Voor één bedrijf was het ook wel een heel grote order. Bij Ypac hebben we alle kasten
laten maken en bij de andere meubelmaker de felgekleurde tafeltjes en stoeltjes voor de
kleuters.
Inmiddels was de openingsceremonie gepland op 29 januari 2008. Het voltallige
bestuur, Marja de Jong, Davy Blekman en Trudy Mentink is in de loop van januari
richting Bali gevlogen. De dagen voorafgaand aan de opening zijn we druk geweest met
de laatste inkopen voor de school, diverse leermiddelen en inrichting keuken en
lerarenkamer. Vanuit Nederland hadden we grote tonnen duplo en Lego meegenomen.
Ook waren we bij de aflevering van alle meubeltjes, een happening op zich.
www.balibundar.org
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Het dorp Bugbug staat in het jaar 2008 in het teken van de hindoeceremonies, wat
inhield dat diverse straatjes richting school voor verkeer waren afgesloten, dus dat werd
sjouwen met de meubels. De school was inmiddels keurig schoongemaakt, er werd al
druk gebruik gemaakt van de middenruimte, dansjes werden ingestudeerd voor de
openingsceremonie.

Kleine
schoolbenodigdheden

www.balibundar.org

1e vrachtwagen met
meubels

Oefenen van
openingsdansje
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3. VERSLAG VAN DE OPENING
De openingsfestiviteiten van de school waren in zijn geheel geregeld door de bewoners
van het dorp. Er waren tijdelijke schaduwplekken gemaakt zodat iedereen uit de zon kon
zitten, eten en drinken volop voor iedereen, alle kinderen en genodigden in traditionele
hindoekleding, een gamelanorkest voor de muzikale omlijsting, een traditioneel
damesstemmenkoor en een hindoepriester. Uiteraard verschillende speeches, door het
dorpshoofd, het hoofd van de school, een afgevaardigde van de provincie en natuurlijk
ook een speech van ons door Donald en Tirta vakkundig vertaald in het Indonesisch. Er
is ook een prachtige gedenksteen gemaakt waarop duidelijk tot uitdrukking komt wie aan
de totstandkoming van de school hebben meegewerkt. De kinderen hadden zoals
gezegd verschillende dansen ingestudeerd en aan het einde van de ceremonie zongen
ze in het Engels nog een danklied.
Kortom een geweldig feest, waar me met zijn allen met veel plezier op terugkijken.
Hopelijk geven onderstaande foto’s een goede impressie van de feestelijkheden.

Laatste bouwinspectie

Prachtige meubels van Ypac

Veel genodigden

Wachten duurt lang als je 5 bent

Hindoepriester

Prachtig dansje

www.balibundar.org

Gamelanorkest

Marja met stemmenkoor

Donald en Tirta met echtgenotes
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Bali Bundar bestuur

Speech dorpshoofd

Speech voorzitter Bali Bundar

Nog een dansje

Overhandiging Lego

Dankliedje

www.balibundar.org

Pagina 8 van 12

STICHTING BALI BUNDAR

verslag project kleuterschool Bugbug

4. DE TOEKOMST
Momenteel krijgen bijna 90 kinderen dagelijks onderwijs. De nieuwe klassen zitten vol.
Het gebouwtje van de overheid is door de leerkrachten van de kleuterschool in gebruik
genomen. Ze hebben er een kleuterbibliotheek gemaakt en een werkruimte voor
zichzelf. In Indonesië zijn nieuwe voorschriften gekomen voor onderwijsleerkrachten. De
meeste kleuterjuffen moeten een bijscholing doen. Wij hebben ze daarvoor een
computer verschaft, tevens kunnen ze dan een goede administratie van de leerlingen
hierop bijhouden. De kinderen krijgen vanaf de opening tweemaal per week melk, ook
bekostigd door Bali Bundar.
Door de mensen in het dorp is de muur om de school en de tempel bij de school
gebouwd. Deze moet nog afgepleisterd worden. Het schoolplein moet ook nog
afgemaakt worden, er ligt nu grof bouwgrind, dus zeker geen geschikte ondergrond voor
spelende 5-jarigen. De ingediende offerte voor het pleisteren en het schoolplein vonden
we aan de hoge kant, 60 mln. rph. Inmiddels hebben we er 10 mln. af weten te krijgen
en hebben nu de opdracht gegeven dit af te gaan maken. In juli zijn de kinderen 4
weken vrij, hopelijk kan het binnen deze tijd gerealiseerd worden.

Volle fleurige klassen

Bibliotheek

www.balibundar.org

Schoolmelk

Overheidsgebouwtje

Spelen met Lego

Lerarenkamer
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5. FINANCIEN
Financieel overzicht bij oplevering van de kleuterschool
Inkomsten
29 sponsors

€ 67.300

Wervingskosten

€ 10.080 -/-

Netto te besteden

€ 57.220

Uitgaven
Bouwkosten

€ 36.717

Inventaris

€ 06.005

Overige kosten

€ 1.024
€ 43.746

Resultaat bij oplevering

€ 13.474

Toelichting
Bij deze willen wij nog even benadrukken dat alle reis- en verblijfskosten van de
bestuursleden te allen tijde voor eigen rekening zijn.
Inkomsten
Naar aanleiding van het door ons verstuurde projectvoorstel hebben uiteindelijk 32
sponsors een bedrag overgemaakt.
De wervingskosten bestaan uit vergoedingen die betaald zijn aan een
fondsenwervingbureau. Deze organisatie heeft ons geholpen met het vinden &
benaderen van stichtingen & particulieren. Deze kosten bedragen 15% van de baten:
ruim onder het gestelde percentage van 25% van het CBF-keurmerk.

www.balibundar.org
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Uitgaven
Bouwkosten
De bouwkosten volgen uit het getekende contract met de aannemer. De bouwkosten
bestaan uit:
Building contract
Consultant control

Rp 453.013.000
Rp 22.892.377
Rp 475.905.377

€ 34.951
€ 1.766
€ 36.717

Deze kosten zijn uiteindelijk in vier termijnen betaald. Drie termijnen in 2007 en een
termijn in 2008, vlak na de oplevering.
Inventaris
Voor de inrichting van de school hebben we opdrachten verleend aan YPAC en een
andere meubelmaker in Bali (mr. Ranu), zie hiervoor ook ‘verslag van de bouw’. Bij
YPAC hebben we alle kasten laten maken van teak hout; bij de andere meubelmaker de
felgekleurde tafeltjes en stoeltjes voor de kleuters, van mahoniehout. In totaal zijn er 18
kasten, 42 tafels, 82 stoelen en 2 bureaus gemaakt. De inventariskosten zijn als volgt
verdeeld:
YPAC
Mr. Ranu

Rp 33.548.000
Rp 46.350.000
Rp 79.898.000

€ 2.537
€ 3.468
€ 6.005

Overige kosten
Onder overige kosten vallen onder andere de kosten voor de notaris (bij het opstellen
van het bouwcontract) en de cadeaus bij de officiële opening van de kleuterschool:
schriften, lego, etc. Ook is er in mei 2008 een computer aangeschaft ten behoeve van
de leraren & leerlingen.
www.balibundar.org
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Resultaat & bestemming
Op het moment van oplevering staat er nog een positief resultaat van 13.474. Dit
positieve resultaat is ontstaan dankzij de vele gulle gevers & door de voordelige koers
van de roepia ten opzichte van de euro. Om de continuïteit te kunnen waarborgen willen
we deze gelden op de volgende manier gaan besteden, in de komende vijf jaren:
Omschrijving

bedrag

start uitvoering

Melk: 2 dagen per week voor (minimaal) de komende
2 schooljaren (800,- per schooljaar)

€ 1.600

maart 2008 *

De bestrating van de grond rondom de kleuterschool

€ 4.000

mei 2008 *

Lesmateriaal voor (minimaal) de komende 2
schooljaren (350,- per schooljaar)

€

700

september 2008

Aanschaf boeken voor bibliotheeklokaal

€

800

september 2008

Opknappen van buitenspeelgoed **

€ 1.500

september 2008

Reservering toekomstig onderhoud voor (minimaal)
de komende 5 schooljaren (schilderwerk, herstelwerkzaamheden)

€ 4.874

vanaf
voorjaar 2009

Totaal

€ 13.474

* Uitvoering is reeds gestart
** De aanschaf van buitenspeelgoed stond aanvankelijk in de oorspronkelijke begroting.
Er bleek echter al buitenspeelgoed in voldoende mate aanwezig te zijn, waardoor van
aanschaf is afgezien. Het is echter wel wenselijk om komend najaar een gedeelte
hiervan op te knappen, dan wel te vervangen.

Ondertekening
Namens het bestuur van de Stichting Bali Bundar:

Trudy Mentink-Nijssen (voorzitter/secretaris)

Davy Blekman (penningmeester)

Alphen aan den Rijn, juni 2008
www.balibundar.org
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