
          Nieuwsbrief nov/dec 2019  
 
Namens het bestuur  
 
Fantastisch nieuws! Stichting de Zutphense HAND heeft een bijdrage gedaan 
van €5.000 voor het uitbreiden van het landbouwproject en €1.000 voor het op 
termijn vervangen van het dak gegeven en we zijn hier enorm blij mee! 
Dit betekent dat wij zo snel als mogelijk starten met het uitbreiden van het 
landbouwproject. We houden jullie uiteraard op de hoogte hiervan. 
Stichting Zutphense HAND, onze grote dank hiervoor! 
De totale beraamde kosten van beide projecten liggen wel hoger dan deze gulle 
donatie dus mocht u ook willen participeren in deze projecten dan is iedere 
donatie meer dan welkom. 
 
Herinnering! Zondag 15 december vanaf 15.00 is onze Benefiet bijeenkomst, 
waarbij ook Gert zal worden herdacht!  
Deze zal plaatsvinden op de locatie van De Vijverhof, Reigerlaan 251, 2903 LJ 

Capelle aan den IJssel. Wij hebben een mooi programma in elkaar gezet en het 

belooft weer wat moois te worden! Als het goed is heeft u hier al een 

uitnodiging voor ontvangen per email. 

Mogen we op jullie aanwezigheid rekenen?  

 

Om onze inkopen beter in te schatten voor ons overheerlijke Indonesisch 

buffet, ontvangen wij graag jullie aanmeldingen via ons mailadres  

info@giri-asih.nl 

Kaarten voor het programma, Indonesisch buffet en consumpties kosten €25,-. 

De gehele opbrengst van de benefietbijeenkomst gaat naar ons kindertehuis! 

Verder nog dit: Nieuwe aanwas voor ons bestuur. 

We zijn als bestuur nog steeds op zoek naar nieuwe mensen en hebben helaas 

nog geen reacties gekregen. Nogmaals de vraag heb je zelf wat tijd over en wil 

je ons kindertehuis mee helpen opbouwen of weet je iemand die dit wil doen, 
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dan is dit zeer welkom! Waar we vooral behoefte aan hebben is iemand die 

voor meer fondsen en andere inkomsten kan zorgen (‘fundraising’) en een 

nieuwe secretaris, die nauwgezet de formele zaken afhandelt.  

Weet je iemand, stuur ons graag een berichtje via info@giri-asih.nl 

 

========================= 

Lieve allemaal – namens Hagar 

De afgelopen maand is een periode van intens verdriet, maar ook met veel 

plezier geweest. 

In de eerste week van november is de grootmoeder van de kinderen in het 

tehuis, welke uit Sumba komen, plotseling overleden. Diverse kinderen zijn, 

voordat zij naar het tehuis op Bali kwamen, grotendeels door deze 

grootmoeder opgevoed. Dit maakte dat het verdriet nog groter was! 

Na spoedoverleg en allerlei afwegingen te hebben gemaakt, werd vanuit het 

bestuur besloten dat alle zes de kinderen uit Sumba voor vier dagen zouden 

afreizen naar Sumba om bij de afscheidsceremonie aanwezig te zijn en om 

afscheid te kunnen nemen. Dit is mede financieel mogelijk gemaakt door een 

aantal grote donaties speciaal hiervoor, waarvoor onze grote dank, vooral 

namens de kinderen! Wij hebben Daisy en haar vriend Tim gevraagd om deze 

groep te begeleiden. Het boeken van vluchten van acht mensen op zulk kort 

termijn bleek nog een hele opgave. Uiteindelijk is dit gelukt en de 

begrafenisceremonie werd zelfs een dag uitgesteld zodat de kinderen uit Bali 

hierbij aanwezig konden zijn. 

De kinderen gingen er met een gemengd gevoel van verdriet en blijdschap 

heen, maar waren ook zenuwachtig. Zenuwachtig over wat ze konden 

verwachten, ook omdat de meesten al jarenlang, sinds het vertrek naar het 

tehuis, niet meer thuis waren geweest. 

Vanaf het vliegveldje op Sumba vertrokken ze met een wel heel speciale bus 

naar het dorp en werden daar door de hele familie huilend ontvangen.  

Behalve enorm veel verdriet, was er ook veel blijdschap dat de jongens zich 

weer konden herenigen met hun familie! 

Veel omhelzingen, tranen, neuskusjes (de gebruikelijke groet op Sumba), 

verdriet en nog vele andere emoties namen de overhand. 
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In de voorste kamer in het huis van de grootouders stond de kist. De familie 

heeft hier dagenlang gewaakt tot aan de crematie. 

De traditie is om de overledene een offer te brengen in de vorm van een 

sarong en deze werden dan ook gekocht en neergelegd door Daisy, Tim en de 

kinderen. 

Dagenlang klonken de verschillende klanken van de traditionele muziek, 

werden er traditionele dansen opgevoerd en offers gebracht voor de overleden 

grootmoeder. 

 

 

 

 

 



Op de dag van de ceremonie was het na een hoop muziek, dans, koppen thee 

en geslachte dieren tijd om de kist, die de gehele week in de woning had 

gestaan, naar het familiegraf te brengen. Ieder huis in Sumba heeft een 

familiegraf van dezelfde vorm. Hier worden de overleden mensen in geplaatst. 

Marsels moeder was grootmoeder al een aantal jaren geleden voorgegaan. De 

graftombe werd opengemaakt en grootmoeder werd in haar kist naar haar 

laatste rustplaats getild. 

 
 

In tegenstelling tot de dagen daarvoor alleen maar rijst te hebben gegeten, was 

er nu wel wat groente en vlees. 

De dagen waren erg verdrietig en intensief voor alle, maar brachten ook veel 

mooie momenten! 

 

Marsel, die 

zijn zusje ook 

al 3 jaar niet 

had gezien, 

heeft haar 

veel in slaap 

gewiegd. 



 

Brian en Jois, al op jonge leeftijd weggegaan van Sumba, waren weer snel 

gewend en voelde zich weer helemaal thuis. Prachtig om te zien hoe zij 

genoten van het spelen met hun vriendjes en het weer thuis zijn! 

 

De laatste avond voor vertrek werd er door de zusjes van Marsel en Yanus een 

feestmaaltijd klaargemaakt. Alle kinderen (neven, nichten, broertjes en zusjes) 

kwamen samen om nog één keer samen te eten voor de jongens weer terug 

naar Bali zouden vertrekken.  

 

 

Ik heb bovenstaande geschreven met input van Daisy. Dank je wel voor de 

organisatie, begeleiding en het verslag Daisy. 

Hoe bijzonder fijn is het geweest dat de jongens allemaal samen dit verdriet, 

omringt door hun naasten, konden delen! 

 

 

  



Zoals gezegd ook leuke dingen 

Het PAP-toernooi 

Met grote inzet van onze vrijwilligers Rik en Marloes is het jaarlijks PAP-

toernooi weer georganiseerd. Het startschot werd gegeven met een 

confettikanon door Rik. De eerste activiteit was het personaliseren van de team 

T-shirts. Uren werd er gewerkt aan zowel de T-shirts als het teamgevoel. Acht 

dagen lang streden de drie teams om de winst bij uiteenlopende onderdelen. 

Zo moesten de teams een volledige maaltijd voorbereiden en presenteren aan 

de vader en moeder van het tehuis. Zij kregen een budget waar ze zelf de 

markt mee op moesten. Druk werd er overlegd over de maaltijd en een 

bijpassend drankje. Maar ook werd er beoordeeld op presentatie en 

tafelopmaak. Serieus dat ze het namen! Dit was goed terug te zien in de 

trillende handjes de laatste minuten voor opdienen en de spanning tijdens het 

presenteren van het gerecht.  

Daarnaast zijn er allerlei verschillende sportieve activiteiten bedacht; een 

sponzenestafette en een tafeltennis- en badmintontoernooi. Door het grote 

fanatisme liepen de emoties soms hoog op. Maar deze werden adequaat 

opgepakt door de coaches en door Arnaya. Ook dit zijn leerzame momenten 

voor de kinderen. De grootste schik werd beleefd tijdens de fashionshow, 

waarbij de jongens als meiden verkleed moesten en andersom. En ook dit 

namens ze uiterst serieus.  

Het toernooi werd afgesloten met een uitgebreide barbecue, waarbij foto’s van 

de gehele week werden getoond op een groot wit scherm. Deze avond werd 

het winnende team bekend gemaakt.  

 

  



 
 
 

De hoofdprijs ging naar het groene team: The Green Wolverines. Anom, Riki, 

Yanus, Sinta, Sovi en Vito gingen er met de winst vandoor. (Aangezien Vito op 

een andere tijd naar school gaat dan de andere teamgenoten, was het lastig 

om een gezamenlijke foto te maken    

Daarna was het nagenieten onder het genot van heerlijk eten, wat een fijne 

afsluiter!  

Rik, Marloes, Lot, Marijn, Tim en Daisy; bedankt voor weer een geslaagd PAP-

toernooi! 

 
  
  
  

  



Andere activiteiten  
- In de afgelopen tijd, zijn er behalve Engelse lessen, ook praktijkgerichte 

situaties geoefend met Ninda, Asri, Marsel en Okta ter voorbereiding op 
hun sollicitaties die ze hebben gehad voor hun stage. 
Inmiddels hebben alle 4 de kinderen een mooie stageplek in Denpasar 
gevonden waar ze het komend halfjaar stage zullen gaan lopen. 

 
- Marijn en Lot hebben een interactieve les gegeven over het 

vrijwilligerswerk wat zij eerder in een kindertehuis in Nepal hebben 
gedaan en was erg leerzaam voor de kinderen! 

 

  
 
 

Inmiddels is de tijd van Marijn, Yaël en Lot weer voorbij in Asrama 
 

 
 

Dank jullie wel meiden voor jullie hulp en gezelligheid! 



Dit keer een kind aan het woord wat nog voor het laatste jaar bij ons in het 
kindertehuis woont, jullie maken kennis met Asri. 
 

Wat is je volledige naam en leeftijd?  

Mijn volledige naam is ni Putu Asri Novita Sari en ik ben 19 jaar oud. 

 

 

Waar kom je vandaan? 
Ik kom uit Pupuan, Tabanan Regency 
Kan je iets over je gezin vertellen? 

Ik wil eerst wat over mijzelf vertellen, iedereen noemt mij Asri 
Ik ben geboren op 18 november 2000. 

Ik ben afgestudeerd aan de Surat Thani vacational highschool Marsudirini 
Negara en nu ben ik nog student aan de Monarch Cruise Line en Hospitality 

Training Center. 
Mijn hobby's zijn dansen, zingen en lees graag romans 

Ik ben enigst kind en in het Pupuan dorp verbleef ik met mijn oma, opa en mijn 
oom. 

Mijn vader en mijn moeder zijn al gescheiden toen ik 3 maanden was, omdat 
mijn vader psychisch ziek was. Dat maakt mij niet verdrietig, hij is juist een van 

mijn motivator in mijn leven. 
 



Hoe lang heb je in Asrama Pohsanten gewoond en waarom?  
Ik woon nu 4 jaar in Asrama Pohsanten. Dit omdat mijn ouders wilde dat ik een 

goede opleiding kreeg en mijn ouders niet genoeg geld hadden om mij naar 
school te sturen. Nu kan ik gewoon naar school gaan en mijn ouders zijn erg 

trots en dankbaar hiervoor. 
Wat vind je het leukste van het kindertehuis?  

Het mooiste van Asrama is dat er veel zorg voor alle kinderen is voor hun 
gezondheid, school en dat we veel dingen leren. 

Asrama heeft ook goede regels en maakt dat alle kinderen een gedisciplineerd 
persoon worden en dat is goed. We doen ook alles samen en dat vind ik leuk. 

Naar welke school ga je nu? 
Ik zit nu nog op de Monarch school in Negara. Dit is een 1-jarige vervolgstudie 

op de highschool en doe de  Food & Beverage richting service training voor 
serveerster of bar standhouder. Vanaf december zal ik in het Padma Resort 

Legian hotel mijn training voor zes maanden gaan lopen. 
Wat heb je geleerd in de kindertehuis-periode wat jou vandaag in je leven 

helpt? 
Ik leer zoveel dingen dat mij meer kracht geeft in mijn leven.  

Omdat ik zoveel heb geleerd over de achtergronden van de andere kinderen, 
weet ik dat ik niet alleen sta in mijn economische problemen die mijn familie 

heeft en dat maakt mij sterk. 
Ik heb ook verantwoordelijkheid geleerd over het doen van mijn taken en 

huiswerk maken. Ik ben nu ook een gedisciplineerd persoon. 
Ik heb ook geleerd om niet alleen voor mijzelf te gaan, maar ook de dingen 

samen te doen. 
Ik heb veel geleerd van mijn tweede thuis en familie en ben daar heel blij mee. 

Waar zie jij jezelf over 5 jaar staan en hoe ga je dit bereiken?  
Doordat mijn huidige kennis verbeterd zal zijn en ik een hogere positie heb 

bereikt, zal ik succes hebben in mijn werk. 
En als ik geld heb zal ik de mensen helpen die mij hebben geholpen. 

Maar door dit te bereiken moet ik eerst mijn school afmaken en een goede 
baan vinden. 

Hoe zou jouw leven vandaag zijn als je niet zoveel jaren in het kindertehuis 
had gewoond denk je? 

Als ik niet in Asrama had gewoond was ik niet de Asri die ik nu ben. 
Asri de persoon die kan geven en waar mijn ouders trots op zijn, omdat ik nu 

naar school kan. 
Voor mijn ouders is school nummer één in het leven, om die reden wilde mijn 
ouders dat ik naar een goede school ging, zodat ik succes in de toekomst kan 

hebben. 



 
Wat ga je het meest missen uit Asrama? 

Ik ga Asrama heel erg missen, ik zal de momenten van samenzijn, de gewoontes 

in Asrama en alles van die plaats missen. 

Is er nog iets wat jij zou willen toevoegen? 

Ten eerste zou ik willen zeggen, heel erg bedankt voor alle vrijwilligers, alle 

donaties en medewerkers die ons helpen in Asrama Pohsanten.  

Door jullie allen kan ik en alle andere kinderen in Asrama Pohsanten de juiste 

scholing krijgen, een comfortabele plek om te verblijven, goede faciliteiten en 

goede ondersteuning voor onze school. En dat maakt ons een succesvol persoon 

in de toekomst.  

Alles wat jullie ons allemaal geven is zeer waardevol voor ons leven hier. 

Dank u wel     🏻 

 

Wanneer jullie dit lezen is Asri inmiddels samen met Ninda (in de volgende 

nieuwsbrief komt zij aan het woord) in Denpasar op een kamer gaan wonen om 

haar training van 6 maanden te gaan doen in het hotel. 

Ondanks dat ze weet dat deze training erg belangrijk is en ongetwijfeld leuk en 

leerzaam zal zijn, was ze erg verdrietig dat ze moest vertrekken uit Asrama 

Pohsanten. Ze is inmiddels wat gewend en het gaat goed. 

Uiteraard blijven we hun zowel financieel, fysiek als mentaal ondersteunen, 

ook blijven ze altijd welkom in Asrama Pohsanten, echter is het een enorme 

stap voor onze kinderen om de vertrouwde Asrama te moeten verruilen voor 

een leven op eigen benen.  

 

  



Sponsor nieuwtjes 

Zoals Asri in haar interview al benoemt zijn sponsorgelden erg belangrijk en 

kunnen we hiermee ons tehuis draaiende houden! 

Eind september hebben Sally en Cery, zij waren goede vrienden van Gert en 

Theo, een bezoek gebracht aan het tehuis heeft €200 gedoneerd (inclusief 50,- 

van Opa Piet). 

Hiermee zijn heel veel mooie en nuttige dingen mee gekocht, zoals 

gereedschappen en materialen voor het onderhouden van de groentetuin, 

keukenmateriaal, beddengoed en voor elk kind een T-shirt. 

Sally, Cery en opa Piet enorm bedankt hiervoor! 

De moeder van Sabine, een van onze vrijwilligers die pas is geweest, heeft een 

koffer vol met beddengoed opgestuurd vanuit Nederland. Dit samen met het 

gekochte beddengoed van Sally en Cery, heeft elk kind nu 2 setjes goed 

beddengoed. Hier zijn we enorm blij mee, mede gezien het regenseizoen wat 

zich heeft aangediend op Bali en wasgoed minder goed droogt. 

Ook moeder van Sabine, dank je wel! 

De volgende nieuwsbrief zal ik weer vanuit het kindertehuis zelf gaan schrijven. 

Binnenkort reis ik af om daar voor langere tijd te verblijven, weer als 

toezichthouder vanuit het bestuur aanwezig te zijn en mijn ondersteuning zal 

bieden daar waar nodig en gewenst. 

Sampai Jumpa! 

Liefs, 

Hagar 


