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Nieuwsbericht ‘Rondje Oeken’ voor Stichting Giri Ashi (Vulkaan van 

liefde) 

Een mooi succes de 8ste editie van het Rondje Oeken, dat j.l zondag 26 

januari vanaf Uitspanning De Vroolijke Frans in Brummen werd 

georganiseerd . Zoals elk jaar gaat de opbrengst van deze loop naar een 

goed doel. Vanaf dit jaar is dat de Nederlandse Stichting Giri Ashi 

(=vulkaan van liefde). Deze stichting ondersteunt al 20 jaar een 

kindertehuis op Bali, waar hele arme kinderen onderdak, voedsel, 

kleding en een beroepsopleiding krijgen. 

Leuk detail is dat op hetzelfde moment dat het Rondje Oeken van start 

ging in Brummen, ook de kinderen van het kindertehuis op Bali een 

hardloopwedstrijdje hadden georganiseerd. 

Jan Strijker van sportmassage en hardloopbegeleiding Jan Strijker en de 

mensen van de Vroolijke Frans hadden weer een mooi parcours uitgezet 

voor zowel de 5 km als de 10 km-lopers en niet te vergeten voor de 

kinderen een eigen parcours. Er waren in totaal ruim 250 deelnemers die 

de loopschoenen hadden aangetrokken. Men kon al lopende volop 

genieten van het vele natuurschoon in de nabijheid van landgoed ’t 

Leusveld en Uitspanning De Vroolijke Frans. 

Lopers vanuit Brummen en Zutphen, maar ook vanuit Nijmegen en 

Limburg kwamen op dit evenement af. 



Peter ten Cate onze voorzitter, gaf bij elke loop het startsein.  

Jos en Carmen, toekomstige vrijwilligers die in maart en april komen, 

hebben leuke T-shirts laten maken voor de verkoop en zelf ook 

meegelopen. Ook stond er een standje met de t-shirts en leuke 

zelfgemaakte armbandjes van onze kinderen om te verkopen. 

Het was een leuke en succesvolle dag! 

Wij hebben naar aanleiding van het Rondje Oeken het prachtige bedrag 

van €981,50 ontvangen. 

De opbrengst van Rondje Oeken zal vanaf nu elk jaar naar onze stichting 

gaan en hier zijn wij enorm blij mee! 

De volgende loop is op 31 januari 2021, zet deze datum alvast in jullie 

agenda. 

Wij willen iedereen, maar in het bijzonder Jan Dragt ontzettend 

bedanken voor de organisatie, het meelopen en hun enthousiasme! 

 

 



  

 

 

Vriendenloterij. 

Misschien doet u al mee met de VriendenLoterij?  Zo niet dan bestaat 

de mogelijkheid de stichting Giri-Asih te steunen via de VriendenLoterij. 

Van 1 februari tot en met 31 mei 2020 organiseert de VriendenLoterij 

ook de Nationale Belmaanden en kunt ook u gebeld worden. 

Als u al een lot heeft kunt u dit koppelen aan onze stichting. De helft 

van uw inleg komt dan aan ons te goede. U kunt dit regelen door te 

bellen met de VriendenLoterij: 088-0201020. Kosten hiervoor zijn 

afhankelijk van je provider, maar meestal zo’n 3 ct. per minuut.  

U verzoekt om uw lot(en) over te boeken op onze naam door ons 

aansluitnummer te vermelden: 9531. 

Als u nog geen loten hebt kunt u ook gaan meespelen. Op onze website 

www.giri-asih.nl staat rechts onderaan de pagina een plaatje van de 

Vriendenloterij. Als u hier op klikt komt u automatisch op de pagina 

waar u loten kunt kopen met als goed doel Giri-Asih. Het kost u niet 

veel werk en voor ons een vaste bron van inkomsten!  

Alvast onze hartelijke dank! 

 

 



 

Lieve allemaal - namens Hagar 

 

Inmiddels is de regentijd dan echt aangebroken en brengt op sommige 

dagen veel regen en wat verkoeling met zich mee. 

In Asrama loopt alles, op behalve af en toe wat kleine pijntjes na, alles 

naar wens! Ook doen de kinderen het naar vermogen goed op school! 

Anom heeft het moeilijk gehad het eerste halfjaar op school, moest erg 

wennen, maar gaat inmiddels erg goed. 

Voor Nila, Yanus en Riki zijn de laatste spannende maanden van hun 

laatste schooljaar aangebroken en hebben veel tentamens. 

Nila heeft besloten dat ze niet verder wil studeren en graag wil werken 

om haar familie te ondersteunen. Dit is jammer, maar we hebben haar 

keus te respecteren en kunnen de kinderen niet dwingen natuurlijk. 

Daarbij is het ook zo dat niet elk kind voldoende hoge resultaten heeft 

om verder te kunnen studeren. 

Riki is ook een praktijkgericht kind en hoopt een leuke, goede baan als 

kok te kunnen vinden. Hier zal hij ook bij begeleid worden door Arnaya. 

Yanus zit nog in twijfel. Enerzijds wil hij misschien Engels studeren, 

echter zal hij dan nog hogere scores moeten gaan halen deze laatste 

maanden op de HAVO, wat hij nu doet. 

Anderzijds wil hij korter of niet gaan studeren, zodat hij kan werken en 

geld verdienen voor zijn familie op Sumba. 

De kinderen van de Monarchschool, Marsel, Okta, Ninda en Asri, zijn 

hard aan het werk in het hotel waar ze training hebben als 

kamermeisje/jongen of in het restaurant. Het is druk en soms ook 

vermoeiend voor ze, maar vinden het ook leuk en doen steeds meer 

ervaring op.  

Afgelopen week zijn ze allemaal een paar dagen terug gekomen naar 

Asrama om naar school te gaan ter evaluatie van hun training. Voor alle 



is dit goed verlopen en zijn weer vrolijk teruggegaan voor hun verdere 

training. 

Vito is net vertrokken naar Denpasar voor een halfjaar training in hotel 

Bali Garden vanuit zijn school. Hij doet daar ervaring op als kok. 

Hij deelt nu de kamer met Marsel, wat ook weer fijn voor hun is om niet 

alleen te zijn. 

Ook Nindi heeft een halfjaar training gehad voor haar universitaire 

hotelmanagement studie in een hotel, heeft veel ervaring opgedaan en 

moet nog anderhalf jaar studeren nu. 

Devi gaat nog steeds erg goed met haar universitaire economie studie. 

Ook in semester 2 waren haar resultaten uitmuntend en hoeft ze nog 

steeds geen collegegeld te betalen! 

Asti is bijna klaar met haar opleiding verpleegkunde en wil een eigen 

praktijk op Sumba gaan opstarten. In de volgende nieuwsbrief lezen 

jullie meer over haar in “Een kind aan het woord”. 

 

 

Landbouwproject 

Na het schrijven in de vorige nieuwsbrief over het landbouwproject zijn 

er inmiddels weer enkele weken verstreken. In deze weken is er 

dagelijks enorm hard aan dit project gewerkt. Putu Juli, de tuinman, 

werkt iedere dag samen met Daisy en Tim om dit project af te ronden 

voor het einde van deze maand. Nog steeds zijn de kinderen vrij om in 

het weekend of na school mee te werken, voor een extra zakcentje. Dit 

gebeurt dan ook regelmatig. Het is niet niks om in de brandende zon de 

schop iedere dag weer in het zand te steken, maar het werpt zijn 

vruchten af. We lopen goed op schema wat betreft de tijdsplanning en 

het begrote budget die beschikbaar is gesteld door de Zutphense Hand. 

Inmiddels is het beschikbare stuk grond opgedeeld in secties. Deze 14 



secties zijn uitgemeten, omgeploegd, uitgegraven, waterpas gemaakt 

en omlijnd met een gemetselde stenen rand. Door deze herindeling en 

aanleg kan er efficiënter en overzichtelijker worden gewerkt. Waar er 

voorheen een handje vol zaadjes in één gat werden gegooid in de hoop 

dat een plant het zou overleven, kunnen de zaailingen in de nursery 

meer gecontroleerd groeien. Waarna ze vervolgens over worden 

geplaatst in de daarvoor gemaakte bakken. De bouw van de nursery is 

inmiddels ook afgerond. In de volgende nieuwsbrief kunnen we het 

eindresultaat laten zien. 

 

Tussen alle secties zijn looppaden gemaakt zodat er rondom de bakken 

gelopen kan worden om de groenten te verzorgen. De bakken hebben 

een gebruikelijke breedte van 1.20m. Hierdoor kun je van beide zijden 

tot het midden van de sectie reiken. Hierdoor hoeft er niet meer, zoals 

voorheen, door de beplanting heen gelopen te worden en blijft de 

grond geschikt voor groenteteelt. Door deze secties te omlijnen met 

een verhoogde rand komt er ook minder gemakkelijk ongewenste 

begroeiing in, voorkom je dat mensen door de beplante secties heen 

lopen en kunnen versnipperde organische resten uit eigen terrein, 

vloeibare voedingsstoffen en eventuele bestrijdingsmiddelen efficiënter 

toegepast worden. 

Aankomende week zullen de laatste werkzaamheden met betrekking 

tot de aanleg van de tuin en de nursery worden verricht. De nursery is 

inmiddels al wel in gebruik, dus binnenkort kunnen de 14 secties 

beplant worden. Met trots tonen we in de volgende nieuwsbrief het 

eindresultaat. 

 

 

 



Testfase nursery, daarna kunnen de eerste babyplantjes naar de grond! 

 

 
 

Hard werken om de 14 secties te maken

 



 

 
 

Pauze, ijsjestijd! 

 



Loteryparty 

Het was de bedoeling om met kerst een cadeautjesfeest te houden, 

maar omdat de meeste kinderen naar huis waren hebben we dit pas 

eind januari gedaan. 

De kinderen trokken allemaal een lootje met de naam en wensenlijstje 

van een ander kind. 

Allemaal kregen ze een klein bedrag om cadeautjes te kopen voor 

elkaar. Sommige een groot cadeau, zoals oortelefoontjes, andere heel 

veel kleine cadeautjes, zoals gel, bodyscrub, een luchtje, chocola en/of 

een pakje bamisoep.  

Het kopen van de cadeautjes werd met veel zorg gedaan, ieder voor 

zich, zodat de andere het niet zagen en al het geld werd tot de laatste 

rupiah opgemaakt. 

Het was een schitterend gezicht om te zien dat de kinderen telkens naar 

de kassa gingen om af te rekenen, het geld nog niet op was en weer 

terugkwamen in de winkel totdat al het geld wel op was! 

 

  



 

Ook moesten de kinderen een gedichtje maken. Ze deden dit allemaal, 

sommige met een klein beetje hulp, zelf en de geschreven gedichtjes 

zorgde voor veel gelach! 

Wat lekkers en limonade erbij en de avond was meer dan geslaagd! 

 

“Een kind aan het woord” deze keer met Riki. 

 

Wat is je volledige naam en leeftijd?   

Mijn naam is I Putu Riki Darmawan, roepnaam Riki en ik ben 19  jaar 

oud. 

 

Waar kom je vandaan?  

Ik kom uit Lombok. 

Kan je iets over je gezin vertellen? 

Ik ben enigst kind, zie mijn familie nauwelijks en weet niet of mijn vader 

en moeder nog leven. 

Hoe lang woon je in Asrama Pohsanten en waarom?  

Ik woon nu 8 jaar in Asrama Pohsanten. 

Ik kan nu naar school gaan en heb daarmee een toekomst. 



Wat vind je het leukste aan het kindertehuis?  

Ik vind Asrama het meest sportieve tehuis. 

Naar welke school ga je?  

Junior high school Mendoyo. Daar leer ik o.a. koken. 

Wat heb je tot nu toe geleerd in de kindertehuis wat jou vandaag in je 

leven helpt?  

Ik heb Engels geleerd en sport veel, wat belangrijk voor mij is. Ik heb ook 

leren koken en om discipline te hebben. 

Waar zie jij jezelf over 5 jaar en hoe ga je dit bereiken? 

In hoop dat ik dan een goede baan heb, misschien als kok. Hiervoor 

moet ik ijverig werken. 

Hoe zou jouw leven vandaag zijn als je niet zoveel jaren in het 

kindertehuis had gewoond denk je?  

Ik zou een moeilijk leven hebben gehad en niet naar school kunnen 

gaan. 

Wat ga je het meeste missen buiten Asrama? 

 Alle kinderen en het personeel, zij zijn mijn familie. 

Is er nog iets wat jij zou willen toevoegen? 

Ik wil een succesvol persoon voor mijn vrienden zijn. 

 

Riki heeft een moeilijke start in zijn leven gehad.  

Hij is vanwege zijn opengehemelte en hazenlip 5x geopereerd door Dr. 

Ida Ayu Astuti van het Indonesia Cleft Craniofacial Centre. Hun 

hoofdsponsor is de stichting Smile Train.  

Het Indonesia Cleft Craniofacial Centre opereert belangeloos over het 

hele Indonesische continent. 

Riki heeft ook spraak- en gehoorproblemen en is mede daardoor niet 

altijd even goed verstaanbaar. 

Ondanks dat komt Riki als een zelfverzekerde jongen over. En staat hij 

positief in het leven! 



Riki wil graag kok worden. Dit is zijn laatste schooljaar en we hopen dat 

hij een leuke baan gaat vinden in een kleinschalig en sociaal bedrijf, 

waar hij het beste zal gedijen. Zoals eerder beschreven zal hij hierin 

begeleid worden door Arnaya. 

 

Vrijwilligers en sponsors 

Asrama wordt met regelmaat bezocht door sponsors, vrijwilligers en 

stagiaires. Wij zijn enorm blij met deze interesse en hulp! Het is druk 

geweest en nog steeds. 

Ad en Rieky zijn weer geweest en hebben samen met Arnaya 2 karren 

vol boodschappen gedaan. Ook sponsoren zij komend jaar mee aan de 

studie voor de “buiten” kinderen en 2x per week fruit. Voor de kinderen 

is dit niet gewoon en genieten hier extra van. 

Ook Ruud Hagestein en pak Joop zijn op bezoek geweest en hebben rijst 

en olie meegenomen. En van een vriend van pak Joop hebben we nog 

eens een prachtig bedrag gekregen voor de studerende kinderen. 

Eva en Iris zijn geweest en hebben veel gezelligheid gebracht voor de 

kinderen met heel veel spelletjes kaarten en Mikado spelen. 

Ook zijn ze samen met een aantal kinderen naar de watervallen 

geweest, Engelse les aan onze kinderen en de buurtkinderen gegeven 

en af en toe in de tuin geholpen. 

 

Sponsoren, Eva en Iris hartelijk dank voor jullie hulp en gezelligheid! 

 



Op het ogenblik zijn Marloes, Fallence en Rutger er nog en helpen met 

regelmaat een paar uurtjes in de tuin voor ons landbouwproject. 

Marloes en Fallence komen hier vanuit hun CIOS opleiding en geven 

veel sportieve activiteiten. Dit is enorm fijn aangezien, vooral de 

meisjes, nogal inactief zijn. 

Het is leuk om te zien dat als de kinderen eenmaal bezig zijn, ze enorm 

veel lol hebben en fanatiek worden. 

Marloes en Fallence hebben vorige week zondag een Hollandse dag 

gehouden met koekhappen, bingo, stoelendans en buik glijden. 

De kinderen hadden enorm veel lol! 

 



 

 

 

Inmiddels is Galungan en Kuningan, een Balinees feest met ceremonies, 

van start gegaan en hebben de meeste kinderen 2 weken vakantie. 

Volgende nieuwsbrief daar meer over en nog veel meer leuke, mooie 

berichten. 

 

Een warme groet voor jullie allemaal in het koude Nederland. 

Sampai jumpa lagi! 

 

Liefs, 

Hagar 

 


