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Wie jarig is………..trakteert?
1 maart 2006

1 maart 2021

15 jaar geleden alweer dat wij onze Stichting oprichtte. Terugblikkend kunnen
we constateren dat we erg veel hebben kunnen bewerkstelligen, van de bouw van een
kleuterschool en kinderkliniek, tot tientallen kinderen die een goede opleiding hebben
genoten, schoonwaterprojecten, 65 huisjes gebouwd voor de allerarmsten, het
leercentrum in Seraya opgezet, kortom bijna teveel om op te noemen. Eén dag na de
oprichting in 2006 werd ik 50, en had toen het plan om in ieder geval tot rond mijn 65 e
jaar hier vol voor te gaan, ook met de verwachting dat we onszelf overbodig konden
maken. En toen kwam Covid-19, en gooide alle verwachtingen en plannen in de war. De
verbondenheid met name met de kinderen van het eerste uur die nu jong volwassenen
zijn en andere kinderen die we later in ons studieprogramma hebben opgenomen, de
mensen met een schrijnende achtergrond, die op een wachtlijst staan voor een
fatsoenlijk huisje, ze zijn allen het doorzetten waard geweest en nog……Dus voorlopig
gaan we door.

Eerder tijdens dit crisisjaar hebben wij een beroep op u gedaan zodat wij
voedselpakketten konden gaan verstrekken aan zoveel mogelijk mensen die werkzaam
zijn in het toerisme en nu allemaal brodeloos thuis zitten. Bali is momenteel nog meer
gesloten dan een half jaar geleden. Het regent faillisementen van hotels, restaurants, en
aanverwante bedrijven die hun geld in het toerisme verdienen. Lichtpuntje is wel dat het
vaccineren ook daar op gang begint te komen, maar nog trager dan in Nederland. En dan
hangt het ook van de maatregelen van de andere landen af wanneer Bali niet meer rood
op de kaart zal staan.
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Dus we moeten nog even geduld hebben, behalve voor de mensen die NU hulp nodig
hebben bij de voedselverstrekking. Wij willen heel graag trakteren, voor 15 euro
kunnen onze mensen op Bali een heel aardig voedselpakket samen stellen en uitdelen,
en iedere roepiah wordt verantwoord.
Doet u mee aan ons feestje? Dan trakteert u ons en de families op Bali, en dat zou
ons en hen heel gelukkig maken. Dank u wel!!!!
Met een hartelijke groet, ook namens Huub en Lidian,
Trudy Mentink-Nijssen
Stichting Bali Bundar
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Als ANBI aangemerkt door de
Belastingdienst, wat inhoudt
dat uw gift aftrekbaar is.
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