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Sinds de oprichting in 2000 zetten wij ons
in voor minderbedeelde kinderen
op Bali in Indonesië. Maak kennis met kindertehuis Pohsanten,
en volg al onze activiteiten vanuit Nederland én Indonesië.

Giri Asih haalt 8000 euro op voor Pohsanten
Een verslag van een geslaagd benefiet

Het is een zondagmiddag, 22 december 2013, als zaal Festino
langzaam volloopt. Ruim tweehonderd vrienden, donateurs en belangstellenden van
stichting Giri Asih hebben zich hier in Zwijndrecht verzameld voor een groot benefiet. Zij zijn
allemaal gekomen om geld bij elkaar te brengen voor het goede doel: de kinderen van het
tehuis in Bali. Oude bekenden lopen elkaar tegen het lijf en de laatste ontwikkelingen in
Pohsanten worden uitgebreid besproken.

Als alle gasten hebben plaatsgenomen aan de ronde tafels die door de
zaal verspreid staan, klinken ineens de stemmen van Batty en de
kinderen van het tehuis door de ruimte. Het is gelukt om een
Skype-verbinding te maken met Bali. Op een groot scherm boven het
podium zwaaien tientallen kinderhanden enthousiast in de lucht.
Batty spreekt haar dankbaarheid uit en wenst iedereen een fantastische
avond toe. Het benefiet kan beginnen.
Anneleen, die de avond presenteert, kondigt de eerste optredens aan. Omdat
zij de stichting een warm hart toedragen, treden alle artiesten deze avond
belangeloos op. Dewi ten Cate trapt af met een aantal prachtige nummers. De
zaal deint langzaam mee op haar warme stem. Daarna krijgt
Justine Pelmelay – ondanks haar verzwikte enkel – de zaal aan het dansen met
haar swingende muziek. Wieteke van Dort, die eigenlijk alleen als gast
aanwezig zou zijn, is ook nog bereid voor ons te zingen wanneer zij hoort dat
een van de andere artiesten door ziekte helaas moest afzeggen. De zaal zingt
volop mee met haar herkenbare liedjes.
De gasten kunnen de hele avond doneren. Bij de ingang van de zaal verkoopt
schrijfster Yvonne Keuls een aantal van haar mooiste boeken, waarvan een deel
van de opbrengst naar Giri Asih gaat. Voor de liefhebbers is er zelfs een
gesigneerd exemplaar. Later die avond leest ze, uiteraard mèt Indische tongval,
een hoofdstuk voor uit het boek met verhalen over haar moeder. Tot slot veilt
Yvonne schilderijtjes die de kinderen van het tehuis afgelopen zomer zelf maakten.
Er gaan maar liefst zeven stuks onder de hamer, allen voor zo’n vijftig euro.
Geweldig, ook voor de kinderen, die op deze manier zelf een bijdrage leverden
aan de opbrengst van deze avond. Er zijn nog een aantal topstukken te koop, dus
mocht u interesse hebben, dan horen we dat graag. De schilderijtjes kunt u vinden
op onze website www.giri-asih.nl. Ze zijn te koop voor minimaal 25 euro en worden
gratis bij u thuis bezorgd.
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Een geslaagde Indische avond is natuurlijk niets zonder eten. Restaurant Indrapura uit Amsterdam serveert de
heerlijkste Indonesische gerechten. Tijdens het buffet zorgen Dewi ten Cate, saxofoniste Ariane en toetsenist
Cor voor de achtergrondmuziek. Als er gamelanmuziek klinkt verschijnen er twee Balinese danseressen van de
dansgroep Dwi Bhumi, schitterend om te zien hoe met allerlei kleine bewegingen een verhaal uitgebeeld wordt
www.balinesedans.nl. Lonny Gerungan, de zingende kok, verzorgt samen met twee vrienden het laatste
optreden. Met een parmantige kerstmuts op brengen zij, driestemmig, enkele kerstliederen ten gehore.

De avond werd mede een succes door de hulp van vrijwilligers, een aantal van hen hebben in het verleden
stage gelopen of als vrijwilliger een bijdrage geleverd aan het tehuis. Op Facebook staan veel foto’s van het
werk wat verricht is door deze jongeren om de kinderen te begeleiden door activiteiten maar ook het praktische klussen. Op de homepage van de site www.giri-asih.nl staat een pictogram (plaatje) naar de Facebook
pagina van het tehuis.

Aan het einde van de avond wordt de opbrengst bekend gemaakt: € 8000.
Een fantastisch benefiet, met als resultaat een geweldig bedrag
dat helpt mee te bouwen aan de toekomst van de kinderen in Pohsanten.

