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VOORWOORD
Beste Mensen,
Het jaar 2011 zit er weer op, een jaar met vele
mooie herinneringen.
Het begon natuurlijk in Januari 2010, toen Batty
en Hylke waren afgereisd om de leiding van het
tehuis op hen te nemen.
De eerste kinderen kondigden zich aan en er werd
gestart met een groepje van zes kinderen.
Het was voor een ieder even wennen maar al gauw
bleek dat de kinderen zich snel senang voelden in
Asrama Pohsanten.
Inmiddels wonen er negentien kinderen.
In deze uitgave van Naluri kunt u verder verslagen
lezen van diverse mensen die een bezoek aan het
tehuis brachten.
We kregen het afgelopen jaar opnieuw heel veel
steun van sponsors en konden weer belangrijke
projecten uitvoeren t.b.v. onze kinderen.
In Juni was de opening van onze peuterspeelzaal
en computerschool.
Hoofdsponsor was ImpulsIS – steun, inspiratie en
samenwerking.
De belangstelling vanuit de omgeving toont aan
hoe groot de behoefte aan deze faciliteit is.
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Op 7 Oktober j.l. werd er een rommelmarkt
georganiseerd door
RK Genasarethkerk en de Protestante
wijkgemeente De Oase in Zoetermeer.
Na een presentatie aldaar kwam er een mooi
bedrag uit de verkochte spullen van maar liefst
ruim € 2.500,Helaas hebben we ook, veel te vroeg, afscheid
moeten nemen van één van onze vroegere
medewerksters.
Namens de kinderen en het bestuur wensen wij u
allen een gezond 2012 en hopen ook in het nieuwe
jaar op uw steun te mogen blijven rekenen.

Peter ten Cate
Voorzitter
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IN MEMORIAM

Op eerste kerstdag kregen wij bericht dat op 24
December
onze medewerkster bij ons vorige project in
Melaya, Woro Endang Ayu , een motorongeluk
heeft gehad.
Ze slipte en werd door een auto overreden.
Ze was op slag overleden.
Ze laat vier kinderen en twee kleinkinderen
achter.
We gedenken haar als een toegewijde hulp voor
ons en onze organisatie.
Bestuur en medewerkers.
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BENEFIET 2011 - FESTINO ZWIJNDRECHT
Een half jaar lang is er veel werk verricht om deze
Benefiet te realiseren.
30 Oktober was het zover.
Vanaf 15.00u druppelden de gasten binnen,
ontvangen door het bestuur en begeleid door de
charmante gastvrouwen.
Velen ontmoetten er oude bekenden zodat al snel
een gezellige sfeer ontstond.

Om 16.00u zou er begonnen worden maar de tafels
van de gasten uit Amsterdam waren nog leeg. Even
wachten maar.
Er bleken problemen in het verkeer.
Na twintig minuten waren de meeste gasten
binnen en kon de film beginnen waarin onze
kinderen van Pohsanten zich in het Nederlands
gingen voorstellen, gemonteerd door Peter
Schouwenburg,toekomstig bestuurslid.
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Helaas, na een goede repetitie op zaterdag , begon
de beamer te haperen.
Aangezien deze bovenin de zaal hing moest er
worden gestopt.
De film is overigens te zien op onze website :
www.giri-asih.nl

Voorzitter Peter Ten
Cate verwelkomde de
gasten en kondigde zijn
vrouw Dewi aan, die
begeleid door
Toetsenist Cor, ons in
de sfeer bracht met
haar heerlijke stem.

6

Hierna nam Yvonne Keuls de presentatie over en
vertelde een hilarisch verhaal uit haar bundel
Indische Tantes.
Hierna was het de beurt aan Hylke Sies die samen
met zijn vrouw Batty Rai ons kindertehuis op Bali
leiden. Zij waren op dit moment ook in Nederland
en zo kon Hylke over het wel en wee van Asrama
Pohsanten vertellen.

De Molukse groep Masohi bracht ons in indische
sferen met hun zang en dans.
Daarna was het de tijd voor de inwendige mens en
stond er een geweldig Indonesisch buffet klaar.
Deze werd verzorgd door Vera Andreas van Toko Yvon uit Dordrecht.
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De eters werden vermaakt door Dewi Ten Cate en
het duo Black en Blond die vol enthousiasme hun
country nummers brachten.

Festino is een geweldige plek voor een avond als
de onze en hun medewerkers zorgden voor een
optimale ambiance, een regelrechte aanrader.

Na een tweede optreden van Masohi en Yvonne
Keuls konden we diverse giften bekendmaken.
De totaalopbrengst komt over de € 20.000,-.
Hierin zitten bedragen die we nog tegoed bleken
te hebben voor de bouw van het kindertehuis,
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nieuwe giften en giften die we in de toekomst
zullen ontvangen.
Van Impulsis was dhr. Gert Kuiper zelf aanwezig
om het schitterende bedrag van € 7.653,persoonlijk in de vorm van een cheque te
overhandigen.
Dash Berlin heeft zelfs de maandelijkse financiële
zorg van vijf anaks op zich genomen à € 50,- per
kind/per maand
evenals een andere
sponsor van onze
stichting die er
twee voor zijn
rekening nam.
Als de overige
anaks ook
eventuele
zorgouders krijgen
dan is dat voor ons
ook een hele zorg minder.
De avond werd afgesloten door Justine Pelmelay.
Na haar bekende songfestivallied in het Bahasa
Indonesia, nostalgische indische liedjes en haar
nieuwe single, zette zij de zaal compleet op z’n
kop met een medley van oude topnummers.
Alle artiesten en medewerkers kregen een
schitterend boeket , gemaakt door Marja Baardolf
en de bloemen aangeboden door Belle Fleur uit
Voorburg – www.bellefleur-voorburg.nl
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We kunnen terugkijken op een geslaagde avond die
ons weer dichter bij elkaar heeft gebracht om er
samen voor te zorgen dat ons tehuis en de
projecten daar omheen ook in de komende jaren
zeker zijn gesteld.

Gert Versendaal
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Dagelijks leven
Om een dagje mee te kijken met ons, moet u
vroeg opstaan. Althans: als u om half vijf opstaan,
als vroeg beschouwt. De eerste twee kinderen
springen dan hun bed uit om alle gangen en
gemeeenschappelijke ruimtes te dweilen. De
andere kinderen moeten verplicht in hun kamer
blijven, tot vijf uur. De net gedweilde gangen
worden op die manier niet gelijk weer vies en
krijgen kans om streeploos te drogen.
Eerder hadden we een andere tactiek: alle
kinderen moeten een vaste ruimte dweilen, maar
dat bleek niet zo effectief. Door de voetstappen
van de X over een net gedweilde vloer, moet Y
weer opnieuw gaan dweilen.
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En dan wordt al gauw Batty erbij geroepen, om X
terecht te wijzen, dat hij/zij toch echt moet
wachten dat de vloer droog is. De werklast is
weliswaar minder, omdat ze niet alles hoeven te
doen, slechts een ruimte. Het niet kunnen
doorwerken omdat je moet wachten op een ander
is als vervelend ervaren. Zeker omdat ze niet te
laat willen komen op school, vanwege de straf.

Na de schone vloer, worden de kinderen zelf
schoongemaakt. Iedereen gaat douchen en de
vergelijking met een kippenren dient zich aan.
(Dat er na een nacht gelijk zo veel verhalen
zijn...) De kleinste kinderen worden geholpen door
de groteren. De groten controleren de kleintjes,
maar moeten er ook voor zorgen dat de
schoolkleding gestreken klaarhangt. Daarna wordt
het tijd voor de meiden om zich op te maken.
Lipstick, nagellak en dergelijk zijn verboden op
school, maar met het haar hebben de oudere
kinderen meer vrijheid. Zo rond kwart voor zes
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haast iedereen zich aan tafel en een kwartiertje
later staan ze allemaal klaar om in uniform naar
school te gaan. De school begint tussen half zeven
en zeven (afhankelijk van de soort les: gymnastiek
is op een sportveld wat verder weg bijvoorbeeld).
Na het vertrek van de kinderen hebben Batty en ik
even het rijk alleen. We lopen het huis na, dweilen
vaak een tweede keer ('s ochtends vroeg zie je
toch niet alles, en tijdens het eten wordt er ook
geknoeid) en we wassen onze kleding. Op de hand.
Ons tehuis heeft geen wasmachine en die willen
we ook niet. Tegen zevenen spelen de eerste
kinderen van de kleuterklas al bij ons in de tuin.
Om half acht begint de les op onze kleuterschool,
maar de schommels voorzien in een behoefte voor
de vroegkomers. De kleuters blijven twee uur lang
bij ons en zes dagen in de week. De zaterdag is
voor kinderen gewoon een lesdag. Van kleuters tot
middelbare scholieren.
Tegen negen uur komen er twee dames over de
vloer. Zij koken elke dag, op de zondag na. Zondag
koken de kinderen van ons huis zelf onder leiding
van een volwassene. De kinderen moeten immers
op eigen benen kunnen staan als ze ons huis
verlaten. Er wordt over het algemeen drie keer per
dag rijst gegeten, het koken van de rijst en
gerechten is slechts een keer per dag. Wel worden
deze gerechten later opgewarmd/aan de kook
gebracht, om hygiënische redenen. Als de dames
nog aan het koken zijn, zijn de kleuterjuffen klaar
met de lessen. Elke dag evalueren de juffen de
lessen en andere zaken, met Batty. We zijn in juli
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opgestart met de kleuterschool en willen dat onze
laagdrempelige, goedkope school aan meer dan
alleen de kwaliteitseisen voldoet. We voelen toch
wel een druk om onze nieuwe school goed te laten
presteren. Door de kinderen op diverse vlakken te
stimuleren: niet alleen cijfers en letters, de basis
van spellen,
maar ook
spelletjes,
muziek en
computers.
Als we in het
eerste jaar
geen goed
niveau
bieden, dan
krijgen we
het nog
lastig. Een
slechte naam
heb je zo.
Vertrouwen
komt te voet
en gaat te
paard... Maar
de vele
evaluaties
bieden direct
kans om bij
te sturen
indien nodig.
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De jongste van ons tehuis komt als eerste weer
terug, haar schooldag beslaat slecht drie uur, om
half elf is ze meestal wel weer terug bij ons, de
oudere kinderen zijn veelal tegen een uur uit
school. Bij terugkomst is het omkleden geblazen,
schoolkleding wassen, eten en slapen. 's Middags is
er geen les (!) op een enkele keer na, of een vast
extra-curriculair programma. Na het middagslaapje
van een uurtje kunnen ze fris aan de slag om te
leren, waarna “dweilen” weer op het programma
staat. Tv-kijken, sporten, schaken tot het
avondeten opgewarmd is en vervolgens weer leren.
Het einde van de dag is voor de kinderen om negen
uur 's avonds. Dat is best vroeg, maar de volgende
ochtend gaan ze er ook weer vroeg uit. Waarmee
de cirkel weer bij het begin is.
Hylke Sies
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Yvonne en Rob Keuls op Bali

In Juli 2011 zaten we op Bali, in het prachtige
kustplaatsje Seminyak. Ons hotel (Dhyana Pura)
deed denken aan de koloniale tijd: kamers met
voorgalerijen.
Een tropische tuin
met alle denkbare
vruchtbomen.
Eeuwenoude
Waringinbomen met
kolossale
luchtwortels waarin
de geesten bijna
voelbaar aanwezig
waren.En op elk uur
van de dag
bedienden( of mag ik
nog zeggen : Kebons)
die de voortdurend
vallende bladeren bij
elkaar veegden en in
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grote manden afvoerden.
Dit paradijsje verlieten we op een dag om
noordwaarts te trekken,een kleine 100 km,die wij
in een goed uurtje met de taxi dachten af te
leggen. Noordwaarts naar Pohsanten.Onze
chauffeur wist waarachtig waar Pohsanten lag. Hij
kwam zelf uit die omgeving en- “Permissie
nonya,menir’- wanneer wij het aldaar gevestigde
kindertehuis bezochten, wilde hij van de
gelegenheid gebruik maken om zijn familie op te
zoeken.Alleen…..de afstand van 100 km zou ons
zeker drie á vier uur gaan kosten, zei hij.
Want de wegen waren slecht, en ze werden druk
bereden door kleine en grote en vooral gammele
vehikeltjes. De enorme hoeveelheden
scooters,motors en brommers,waarmee hele
gezinnen zich- met hun barang van hot naar her
verplaatsten, zouden ons letterlijk in de wielen
gaan rijden.

17

De chauffeur kreeg gelijk.Bijna vier uur nam onze
reis in beslag. Met ons mobieltje hielden wij
onderweg contact met Batty en Hylke, de moeder
en vader van de inmiddels 18 kinderen die in
Pohsanten wonen.
We hadden onze vrienden- en medebestuursledenal een jaar niet gezien en verlangden ernaar om
met eigen ogen te constateren hoe ze daar
leefden,met al hun kinderen en met al hun kleine
en grote zorgen.
En natuurlijk waren we ook benieuwd naar het huis
dat ze zelf hadden ontworpen en naar de
kleuterschool en naar de computerkamer die ze er
ook nog even tegenaan hadden gebouwd met de
financiele hulp van Impulsis.
Meteen al, de oprijlaan oprijdend, begrepen we
dat hier ‘iets groots was verricht ‘.
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Ter weerszijden van de oprijlaan bevonden zich
schommels en andere attributen die kinderen in
beweging kunnen houden.
Dit was een geschenk van de klanten van boek-en
kantoorboekhandel Jeka te Dordrecht en we
konden constateren dat er goed gebruik van werd
gemaakt. Bovenaan de trap die naar de voorgalerij
leidt, stonden Batty en Hylke ons lachend op te
wachten, een stuk of wat van de jongsten om hen
heen. Met de spreekwoordelijke Indische
hartelijkheid en gastvrijheid werden we meteen
aan een grote eettafel geplaatst, waarop door de
kinderen de ene na de andere schotel met sayur en
dadar en rendang en lontong en wat al niet meer
werd neergezet. Intussen kwamen de kinderen zich
voorstellen. Keurig een handje, de naam, waar ze
vandaan kwamen, in welke klas ze zaten. Binnen
tien minuten kenden we iedereen, de maaltijd
werd een vrolijke familiemaaltijd.
Iedereen behalve één stil wat ouder meisje, dat
zich op een baleh-baleh had teruggetrokken.
Ze wilde niet komen zei Batty,
want ze was wat verlegen,
straks zouden we vanzelf wel
merken wat er met haar aan de
hand was.
Dat straks was na een uur. We
hadden gegeten, we hadden
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met elkaar het hele huis bekeken en vooral
bewonderd, want wat een liefde en discipline
hadden Batty en Hylke aan de dag gelegd om zo’n
project te kunnen runnen. Ieder kind liet trots zijn
eigen slaapkamer zien en de prachtige quilt die op
het bed lag, een cadeautje van een groepje
Hollandse dames dat onder leiding van Doortje
Liem aan het quilten was geslagen.
Aan het eind van de lange gangen bevonden zich
de douches, de toiletten en de schoonmaakhokken
met emmers en bezems.
Het hele huis werd door de kinderen zelf
schoongehouden!
Aan het eind van de gang was ook het kantoor van
Batty en Hylke, vlak naast de computerkamer en
het domein van de kleintjes: de kleuterklas.
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Ze hadden van de Burgemeester van het dorp
toestemming gekregen om officieel een kleuterklas
te beginnen voor de armere kleuters die anders
geen mogelijkheid zouden hebben voor een
preschoolse opvang en zo al begonnen met een
achterstand, eigenlijk onze groep 1.
De grotere kinderen, zo vertelde Hylke, gingen
naar de school in het dorp.
Soms werden ze gebracht met de auto., maar soms
ook, als Batty met de auto boodschappen moest
doen op de Pasar, dan gingen ze met z’n allen met
de motor van Hylke. Twee kinderen voorop en
twee en zelfs drie achterop. Goed vasthouden aan
elkaar! Een tochtje van tien minuten en dan snel
de volgende lading van vier of vijf kinderen
ophalen en wegbrengen!
Het verlegen meisje bleek bij nader inzien geen
meisje te zijn maar een blinde jonge vrouw die elk
moment haar derde kind verwachtte. Ze had zich
in haar wanhoop gemeld bij Batty en Hylke die zich
al eerder hadden ontfermd over een van haar
dochters.
Ze was niet
in staat om
haar nieuwe
baby te
verzorgen en
wist maar
één
oplossing:
gewoon met
21

haar buikje binnenlopen in dat grote gastvrije huis.
Daar zouden ze haar zeker willen helpen. En ze
had goed gegokt. Batty ging met haar meteen naar
een dokter in DenPasar( vier uur heen en vier uur
terug!) en gaf haar een plekje in haar huis. Na een
paar dagen vroeg het ‘meisje’of ze na de bevalling
alleen mocht vertrekken en het kind aan het huis
mocht schenken. Batty en Hylke bespraken het
met de andere kinderen en er werd gezamenlijk
(met de kepala Desa) besloten dat het kindje
mocht blijven. De baby werd geboren toen wij al
weer in Holland zaten. Nu wonen er dus 19
kindertjes bij moeder Batty en vader Hylke in het
Kindertehuis PohSanten.

Yvonne en Rob Keuls.
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Bezoek aan kindertehuis
Pohsanten
Familie Ameling

Hoe blij kun je zijn met een grote badhanddoek of
een kussensloop? Nou, wij
hebben gezien hoe blij en dankbaar. Wij kregen er
een brok van in onze keel. Omdat er eigenlijk
alleen maar praktische dingen waren gevraagd
door Batty en Hylke waren wij vergeten om ook
nog iets leuks mee te nemen. Dus op Bali nog gauw
wat snoep ingeslagen. Maar wie denkt dat de
kinderen daar meteen op aan vielen, komt van een
koude kermis thuis. Batty pikte alles in want dat
werd later op gepaste wijze geconsumeerd, punt.
Geen gezeur of gedrein dat zij het snoep meteen
wilden hebben, het werd gewoon geaccepteerd
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door de kinderen. Hoe Batty dat doet weten wij
niet, maar heel veel Nederlandse moeders kunnen
hier wat van leren. Hylke had ons een rondleiding
gegeven door het prachtige gebouw, slaapkamers,
douches, toiletten, bibliotheek en keuken alles
was aanwezig. En als klapper de gezellig ingerichte
kleuterklassen en natuurlijk het computerlokaal.

Dit klinkt natuurlijk prachtig, maar de was werd
buiten op de hurken gedaan met water uit een
bron. Wat zouden wij hen graag een wasautomaat
gunnen, maar dat kost natuurlijk weer een hoop
elektriciteit en of dat mogelijk is weten wij niet.
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Al met al hebben wij een fijne dag gehad en met
een goed gevoel keerden wij weer terug naar ons
vakantie adres. Lieve Batty, Hylke, Herman, Dedy,
Putu, Ayu, Sinta, Tueka, Gunde, Asty, Yanus,
Kadeagus, Dek Adi, Eka, Dek Ayu, Gung Deta en
Marsel

Terima kasih en wij hopen gauw tot ziens
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Verslag bezoek weeshuis
Asrama Anak Pohsanten

Op maandag 3 november 2011 zijn wij,Naomi
Walboom,haar man en 2 vrienden afgereisd naar
het weeshuis in Pohsanten. We hadden geen idee
waar het precies lag maar onze
chauffeur,Sonny,wist wel ongeveer waar het was
,ligt aan de kust op West-Bali.
Na een lange maar leuke rit door gebieden van Bali
waar niet veel toeristen komen reden wij
vervolgens door
kleine dorpjes met
mooie namen zoals
Kimbatan,Badereja
en Tabaran.
Onderweg dronken
we koffie in een
leuk restaurant met
uitzicht op de
Indische oceaan vervolgens gingen we weer op weg
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naar het weeshuis in Pohsanten en na 3 uur
naderden we het gebied waar het weeshuis moest
liggen,maar ja we zijn hier in Indonesië en ANWB
borden kennen ze niet,nergens dus een bord met
Pohsanten ,maar met vragen kom je ook een heel
eind en uiteindelijk kwamen we daar aan.
De kinderen
kwamen gelijk
kijken wie daar op
bezoek kwam,een
busje vol
ballonnen en dan
ook nog
‘witte’mensen,wie
zou dat zijn.
De Nederlandse
leiding was net 29 oktober vertrokken naar Holland
zodat mevr.Wayang,die nu de leiding heeft ook
mee naar buiten kwam,na ons voorgesteld te
hebben en waar we vandaan kwamen was ze wel
erg nieuwsgierig maar ook verlegen,de kinderen
vermaakten zich intussen met de ballonnen
Na nogmaals uitgelegd te hebben wat de bedoeling
van ons bezoek was begreep ze er meer
van,intussen hadden we potloden en memory
spelletjes uitgedeeld namens de stichting van Wil
Toja,Alle Kleine Beetjes Helpen uit Edam ,waren
ze maar wat blij mee en gingen gelijk memory
spelen terwijl wij koffie Bali dronken. Op het
ogenblik verblijven er 19 kinderen in het weeshuis
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een aantal van hen zit op de middelbare school
buiten het weeshuis,maar slapen wel in het
weeshuis en de rest volgt de opleiding intern.

Hierna gingen we met zijn allen naar de eetzaal
om de bijdrage ( €1000,-)van de Ned.Hervomde
kerk Edam-Volendam te overhandigen,
mevr.Wayang was erg verlegen ,maar ook blij toen
wij het geld met zijn allen hardop gingen tellen in
het Maleis natuurlijk.
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De kinderen vroegen wat is dat voor geld? Nooit
gezien natuurlijk. Uiteindelijk was iedereen blij.En
wij hebben erg genoten van het bezoek aan het
weeshuis.
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Na terugkomst in Holland heeft Naomi nog contact
gehad met de stichting Giri Asih Nederland,met
bestuurslid Hylke Sies en die was erg ontroerd en
blij met de bijdrage welke gebruikt gaat worden
voor het realiseren van een peuter/kleuter
afdeling op de school.Al met al een geslaagd
bezoek aan het weeshuis op Bali.
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WIST U DAT :
-

Dhr. G.Th. Mariano di Calouta de opbrengst
van drie schitterende modelboten ter
beschikking stelt aan Stichting Giri Asih.
Deze boten zijn volledig op schaal
nagemaakt en volledig overeenkomstig het
origineel.

The Sovereign of the Seas is er één van.
De prijzen variëren van ca € 1.250 tot €
2.000.
Mocht u interesse hebben dan kunt u ze bij
hem komen bekijken en eventueel direct
meenemen.
Tel mobiel : 0613466674.
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-

Sinds kort Stichting Giri Asih ook als Goed
Doel bij de
Vriendenloterij, voorheen Sponsorbingo
Loterij is ingeschreven?
De helft van de kosten van een besteld lot
gaan dan naar onze stichting, dus niet uw
prijs !
Mocht u al meedoen met deze loterij dan is
een eenvoudig telefoontje naar 09003601400 onder vermelding van onze
Sponsorcode 9531 voldoende om uw lot voor
Giri Asih te laten meespelen.
Bent u van plan dit jaar met deze loterij te
gaan meespelen, vermeldt dan ook
Sponsorcode 9531 t.n.v. Stichting Giri Asih.
Ieder kwartaal krijgen we dan de opbrengst
op onze rekening.

-

U ons ook kunt vinden op
www.allegoededoelen.nl
www.goededoel.nl, www.geefsamen.nl en
www.geefgratis.nl , hier kunt u zelfs online
een schenking doen.

-

Ons SPAARPOTTENPLAN een enorm succes
blijkt te zijn en dat we nog
lege spaarpoten hebben !
Info bij Theo Mariano – mob: 0613466674
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-

Jaarlijkse grotere donaties ook mogelijk zijn
via een
Notariële Akte van Schenking waardoor een
groot Belastingvoordeel mogelijk is.
Dit kan ook gelden voor andere bedragen
omdat onze Stichting
De ANBI status heeft.

-

Er zeven kinderen Zorgouders hebben à €
50,- per maand per kind
maar nog twaalf kinderen niet en hopelijk
gaat dat dit jaar wel gebeuren, zeker met
het beoogde belastingvoordeel.

-

U via Facebook en email, contact kunt
houden met de anaks en de
Leiding van Asrama Pohsanten !
Facebook : Giri Asih Foundation

-

U niet moet vergeten een bezoekje te
brengen aan
Asrama Anak Pohsanten als u op Bali bent.
HP : +6285810230674 - Hylke
HP : +6285857519725 - Batty
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-

Ik u allen een gelukkig,vrolijk maar bovenal
een gezond 2012 toewens.

Theo Mariano di Calouta.
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