
 

      JAARVERSLAG 2018 

 

 

Het jaarverslag 2018 geeft in hoofdlijnen de ontwikkelingen weer, zoals die zich in het jaar 

voordeden. Voor uitgebreide informatie over het kindertehuis wordt de lezer verwezen 

naar de nieuwsbrieven; zie http://www.giri-asih.nl/nieuws/naluri/ 

De belangrijkste doelen van de Stichting hebben wij ook dit jaar –met hulp van vele 

donateurs- kunnen behalen:  ondersteuning van minderbedeelde kinderen op Bali, 

Indonesië, door het instandhouden van een eigenstandig kindertehuis en een 

kleuterschool in Pohsanten. De stichting Giri Asih biedt voeding, kleding, opvoeding en 

onderwijs aan kansarme kinderen. 

Echter, we hebben ook forse tegenslagen 

gehad. Zo zijn beide ereleden Theo 

Mariano Di Calouta & Gert Versendaal 

ons ontvallen (foto). 

Beiden overleden onverwacht;  En 

aangezien zij onze belangrijkste 

contactpersonen waren ter plaatse heeft 

dit tot veel vertraging en 

onduidelijkheden geleid. 
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Aantal kinderen in het tehuis ultimo 2018 :  22  

Aantal kinderen buiten het tehuis, studerend etc.: 6  

Aantal kinderen op de kleuterschool ultimo 2018:  44  

Aantal vrijwilligers, dat Pohsanten bezocht heeft in 2018: 32 

Financiële zaken: zie apart financieel verslag.  

 

BELANGRIJKSTE DATA 2018 

Op 17 april 2018 is oud-bestuurslid en oprichter van het kindertehuis Theo Mariano Di 

Calouta op 66 jarige leeftijd geheel onverwacht overleden op zijn geliefde Bali. De 

uitstrooiing was in het bijzijn van vele kinderen uit het tehuis. 

De crematie heeft plaatsgevonden in Nusa Dua (Bali) op 24 april 2018.  

Op 19 mei 2018 is In Zwijndrecht een herdenking voor Theo georganiseerd. Het was erg mooi 

met vele aanwezigen en de connectie met Bali via Skype.  

In het najaar van 2018 miste Gert zijn steun en toeverlaat Theo na diens overlijden in april, 

waardoor hij de kracht leek te missen om te strijden tegen diverse ziekten. Toch werd het 

bestuur verrast door zijn overlijden. 

Op 31 december 2018 overleed Gert Versendaal (Pak Gerry) in zijn huis in Perancak, Bali. Dit 

is een grote schok voor ieder die Gert gekend heeft. Gert is 72 jaar geworden. 

De crematie heeft plaatsgevonden op 5 januari 2019 te Nusa Dua Bali. Op 6 januari 2019 is 

Gert zijn as uitgestrooid in zee nabij het huis waar hij een gelukkige tijd gekend heeft. De 

uitstrooiing was in het bijzijn van vele kinderen uit het tehuis. 

Regelmatig worden er zaken op Facebook geplaatst over de dagelijkse aangelegenheden, 

waarnaar u kortheidshalve wordt verwezen. Deze worden hier niet nogmaals opgenomen. 

Daarnaast verschijnt 2x per jaar een Naluri-nieuwsbrief voor alle donateurs. Deze zijn 

vindbaar op de website en bevatten veel lokale informatie. 


