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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.

Help ons d.m.v. een bijdrage op rekeningnummer: NL61ABNA0572578822

Wie zijn wij ?
Giri Asih maakt zich sterk voor minderbedeelde kinderen op west Bali in Indonesië.
En dat is hard nodig, want hoewel Bali vaak wordt geassocieerd met vakantie en welvaart, wordt het binnenland geconfronteerd met extreme armoede. De welvaart is onevenredig verdeeld en er is een gebrek aan werkgelegenheid en adequate gezondheidszorg.

De termiet

Ster v/d maand

Diploma’s

De termiet is niet mijn vriend

Kadek Agus

Computer diploma’s

Wonen op Bali is heerlijk. De lijst met
voordelen zou vele pagina´s in beslag
nemen. Toch komen we zo af en toe ook
een minder leuk aspect tegen.

Kadek Agus is geen studiebol hoewel
hij het de laatste tijd steeds leuker vindt
om naar school te gaan. Ook zijn cijfers
gaan zienderogen vooruit.

Op onze computerschool krijgen kinderen van ons tehuis en kinderen uit het
dorp les in o.a. Word, Excel, Powerpoint
en Corel Draw.

..Lees meer op pagina 2

..Lees meer op pagina 2

..Lees meer op pagina 3

Wijziging postadres
Het postadres voor de stichting is
vanwege het vertrek van Gert en
Theo naar Bali gewijzigd.
Als U iets sturen wilt kan dit naar
het secretariaat:
Stichting Giri Asih
t.a.v. dhr. M. Melkert
Langedaal 104
3317 MD Dordrecht

Dit is de tweede uitgave van de vernieuwde Naluri, de nieuwsbrief over de kinderen in Pohsanten.
Elke 3 maanden willen we U op de hoogte brengen van de ontwikkelingen.
Heeft u vragen, opmerkingen of tips, graag mailen naar info@giri-asih.nl

Termieten bedreigen ons
huis
Wonen op Bali is heerlijk. De lijst met voordelen
zou vele pagina´s in beslag nemen. Toch komen
we zo af en toe ook een minder leuk aspect tegen.
Eén van die minder leuke aspecten zijn de TERMIETEN.
Helaas heeft ons huis in Pohsanten daar mee te
maken.
Al geruime tijd wordt getracht de termieten met
een bestrijdingsmiddel te bestrijden. De termieten
trekken zich daar inmiddels niets meer van aan en
knagen lustig voort.
Vooral het hout van de kozijnen valt aan deze
knagers ten prooi, maar ook de overige houten
delen van het huis lopen gevaar. Dus…
INGRIJPEN IS NOODZAKELIJK!!

Kadek Agus ster van de maand !
Kadek Agus is geen studiebol hoewel hij het de laatste tijd steeds leuker vindt om
naar school te gaan. Ook zijn cijfers gaan zienderogen vooruit.
Een zwager van Batty uit Bandung die op bezoek was en een fervent wielrenner is
geweest en nog steeds banden heeft met de Indonesische wielerwereld vond dat
Kadek Agus wel eens een talent zou kunnen zijn. In Indonesië wordt de wielersport
erg gepromoot en je ziet steeds meer wielrenners verschijnen op de (vaak belabberde) wegen.
Hij heeft voor Kadek Agus een stevige sportfiets gekocht en heeft hem een trainingsschema gegeven. Hij moet hiermee zijn spieren op gaan bouwen. Trouw gaat
onze pupil trainen en vaak gaat hij nog een keertje extra de weg op.
Die weg voor ons huis is speciaal gemarkeerd met een startpunt en de diverse
afstanden staan met rode cijfers op het wegdek aangegeven. Ook staat waar hij
moet gaan sprinten.
Tijdens de grote vakantie in juni/juli gaat Kadek Agus naar Bandung waar een soort
trainingscentrum is gevestigd waar ze gaan kijken of hij genoeg talent heeft. Mocht
dit zo zijn dan kan hij daar blijven en tegelijk naar school gaan.
We zijn alleen een beetje bang dat hij, gezien zijn leeftijd, heimwee zal krijgen. Want
bij ons in Pohsanten is zijn thuis zegt hij. In de schoolvakanties wil hij ook nooit op
bezoek bij familie.
En wanneer hij in Bandung blijft zullen wij hem ook erg gaan missen.

Op dit moment worden diverse oplossingen
uitgewerkt.
We houden u op de hoogte van de vorderingen.
Bovenal zullen we u laten weten op welke manier
u vanuit Nederland aan de oplossing van dit
probleem mee kunt helpen en uw naam voor altijd
verbonden blijft aan dit mooie huis …….
Houdt uw (virtuele) brievenbus in de gaten!!

Nieuw in het bestuur
Met veel enthousiasme heb ik ja gezegd op de functie van bestuurslid voor Giri Asih. Ik ga mij bezig houden met fundraising.
Ik ben Joke Larrewijn-Schillemans. In 1978 getrouwd met Chis
Larrewijn. Onze woonplaats werd toen Leiderdorp. Ik was werkzaam
bij een bank, maar toen in 1995 voor Chris de mogelijkheid kwam
om in München te gaan werken, hebben we daar niet lang over na
hoeven denken. Mijn baan van, inmiddels, hypotheek- en beleggingsadviseur heb ik opgezegd en we hebben een fantastische tijd
beleefd in München.
Bij terugkomst in Nederland ben ik trainingen gaan geven aan hypotheekadviseurs en veel vrijwilligerswerk gaan doen in de hulpverlening . De studie klinische psychologie die ik tijdens ons verblijf in
Duitsland gevolgd heb, is daarbij van groot nut gebleken.
Ook ben ik lange tijd actief geweest in de historische luchtvaart . Bij
mijn werkzaamheden voor de Dutch Dakota Association heb ik de
nodige ervaring opgedaan met fondsenwerving.
Deze ervaring ga ik nu met hart en ziel inzetten voor Giri Asih.
Heeft u ideeën voor het opzetten van een fundraising project bent
u van harte welkom om contact op te nemen. Via de site onder het
kopje contact of direct op:
info@giri-asih.nl
		
Joke

Computer diploma’s
Op onze computerschool krijgen kinderen van ons tehuis en kinderen
uit het dorp les in o.a. Word, Excel, Powerpoint en Corel Draw.
Afgelopen semester hebben 27 kinderen een cursus gevolgd. Van
hen hebben er 25 met goed gevolg de cursus doorlopen. Zij hebben
tijdens een feestelijke bijeenkomst met een versnapering en een watertje hun certificaat in ontvangst genomen. De twee “gezakten” gaan
opnieuw proberen hun certificaat te halen.
Momenteel zijn 40 kinderen aan een cursus bezig en we verwachten
dat zich dit bij ieder semester zal uitbreiden zoals ook gebeurd is bij
onze kleuterschool.
Ouders spreken elkaar en sommigen willen ook graag dat hun kind
verder komt in het leven en dat is precies de reden dat wij met deze
projecten zijn gestart.
Voor iedere les wordt 2000 roepia gerekend, is € 0,06 voor de onkosten. Kunnen de ouders dit niet betalen dan mogen de kinderen gratis.
We leggen de lat hoog en sjoemelen niet om iedereen van een certificaat te voorzien zoals in Indonesië vaak gebruikelijk is.
Wanneer de kinderen voor alle 4 programma’s een certificaat in de
wacht hebben gesleept krijgen ze een officieel diploma.

Ricky is geopereerd
Zijn voorgeschiedenis: toen hij drie maanden oud was werd hij geopereerd, vier jaar
later nogmaals. Dat was veel te laat, het had al twee jaar eerder gedaan moeten orden.
De operaties waren nodig om infectie in zijn oren te voorkomen.
Door armoede kan hij niet tijdig behandeld worden en hij is hierdoor slecht horend
geworden.
Op school doet Ricky het niet zo goed, dit wordt mede veroorzaakt door zijn gehoorprobleem. Hij is nu 16 jaar en zit op het niveau van groep zes van de basisschool.
Ricky woont sinds drie jaar in Pohsanten. Hij is een stille jongen maar sport graag.
Ongeveer een maand geleden klaagde hij over pijn aan zijn lip-gehemelte.
We zijn met Ricky ging naar Bandung gegaan en dar is hij geopereerd.
De operatie konden wij gratis krijgen van de Bill Gates Foundation, dit is de organisatie waar de zus van Batty mee werkt.
Twee kiezen groeiden in zijn gehemelte. Die zijn er uit gehaald en hij kreeg een neuscorrectie.
Zijn gehoor is getest en het bleek dat zijn linkeroor niet meer te redden is. Gelukkig
kan zijn rechteroor nog worden geholpen door het aanbrengen van een gehoorapparaat.
Alleen het gehoorapparaat valt niet binnen de voorwaarden van de organisatie. Dus
moeten wij 12 miljoen rupiah zelf betalen voor het gehoorapparaat van Ricky. Reizen
naar Bandung kost ons al gauw 2 miljoen rupiah.
Over 6 maanden moet Ricky opnieuw geopereerd worden. Dan krijgt Ricky een
behandeling aan zijn onderkaak. Deze word een stuk korter gemaakt zodat zijn kiezen
goed op elkaar komen. Ricky heeft nooit zijn spieren rond zijn mond goed gebruikt.
Deze proberen wij aan te sterken door middel van oefeningen. Gelukkig hebben wij
stagiaire Kim Kooman die tot eind mei bij ons is en wil de oefeningen op zich nemen.
Onze vraag:
De kosten voor het gehoorapparaat zijn moeilijk op te brengen, Wij (Ricky) hebben uw
hulp nodig om een gehoorapparaat aan Ricky te kunnen geven.
Wij weten dat 14 miljoen Rupiah niet weinig is, het is omgerekend ongeveer € 900,-.
Maar hij heeft het nodig. Wie kan en wil hem helpen?
Graag reageren naar info@giri-asih.nl

Financiële steun aan Giri
Asih
Graag willen wij uw aandacht nog vestigen op
twee manieren om bij te dragen aan de financiële
basis van Giri Asih.

Vriendenloterij:
De vriendenloterij werkt met het systeem dat van
elk verkocht lot de helft direct naar het door U
aangegeven goede doel gaat.
Dit heeft in het afgelopen jaar een bedrag van €
1728,50 opgeleverd, een mooi resultaat.
Bent u al gewoon lid dan kunt u bij de Vriendenloterij aangeven dat Giri Asih het doel is wat U wilt
steunen. Via onze site kunt U zich ook aanmelden,
op de eerste pagina van de site staat onderaan
een plaatje van de Vriendenloterij. Als U daar op
klikt bent U al op de plek waar U zich voor Giri
Asih kunt aanmelden.
Hoe meer leden hoe hoger het bedrag, het is een
mooie manier om te steunen, u kan leuke prijzen
winnen en de kinderen in Pohsanten kunnen geholpen worden met het bedrag wat wij ontvangen.

Spaarpotten:
Er staan her en der in de lande spaarpotten waar
mensen bijv. klein geld in kunnen doen. Dat kan
aardig wat opleveren, bij een ondernemer in Dordrecht was er in een jaar tijd een totaalbedrag van
€ 738,76 in de spaarpot terecht gekomen!!
Ook wordt de spaarpot soms op feesten ingezet
om geld in te zamelen in plaats van een cadeau.
Dus als U een geschikte plaats weet of een
idee hebt, laat dat dan even weten. Er zijn nog
spaarpotten beschikbaar en als het zo goed gaat
lopen dat we tekort komen maken we er gewoon
nieuwe bij.

Batty

U kunt een mail sturen via info@giri-asih.nl als u
er meer van wil weten of een spaarpot zou willen
ontvangen.

Ricky voor de operatie

Ricky ná de operatie

Van de voorzitter
Na een succes volle benefiet afgelopen december, was het weer tijd
om een bezoek te brengen aan het kindertehuis.
Aangezien mijn vakantie gepland was om richting Bali te gaan, was
dit een mooie gelegenheid om de kinderen weer te ontmoeten.
We hadden dit keer de omgeving van Tanah Lot gekozen voor
ons verblijf. Ver buiten alle toeristische plekken midden tussen de
rijstvelden. Qua afstand en drukte op de wegen zou dit alleen maar
gunstiger zijn, en inderdaad na wat tips van de plaatselijke bevolking
namen we deze keer een andere route, via dorpen waar we nooit
eerder geweest waren in al die jaren.
Uiteindelijk na twee uur rijden kwamen we op de plaats van bestemming, wat ruim 1.30 uur scheelde als je uit de omgeving van Denpasar of Kuta moet komen. Het verkeer is de laatste jaren alleen maar
toegenomen met duizenden bromfietsen terwijl de infrastructuur op
Bali er niet op berekend is.
Als dit zo door gaat zal Bali ten onder gaan aan zijn mooie natuur,
de luchtverontreiniging en hotels die nog steeds gebouwd worden.
Water dat alleen maar schaarser wordt, nodig voor de irrigatie van de
rijstvelden, dit wordt een probleem de komende jaren.
Gelukkig is het eiland wel gezegend door Goden dus regent het
regelmatig zeker in de periodes van december tot februari wanneer
de moesson zijn intrede doet, de Balinezen zijn er van bewust dat hier
de komende jaren aan gewerkt moet worden.
Na wat fruit ingekocht te hebben voor de kinderen vertrokken we die
dag vroeg en kwamen dan ook rond 11.00 uur in het tehuis aan.
Alle kinderen waren op dat moment nog op school dus had ik de
gelegenheid om het tehuis te inspecteren en wat foto’s te maken. Wat
me dus direct wel opviel dat het tehuis aan een nodige onderhoud
aan toe was.
Ondanks de mooie wand schilderingen van de kinderen die overal op
de muren te zien zijn, zag je toch hier en daar afgebladerde verf van
plafon delen en scheuren in de muren.
Of dit nou door verzakkingen ontstaan zijn of door kwaliteit van
bouwen laten we maar in het midden ,het bouwen aldaar is niet zoals
in Nederland daar zijn we van bewust, maar heeft wel zijn aandacht
nodig periodiek.
Om twaalf uur kwamen de eerste kinderen al aanlopen van school,
we hebben gebabbeld met de kinderen en wat tafeltennis wedstrijdjes
gedaan.

Na een half uur kwam Gert op zijn bromfiets aan kachelen gekleed
in witte broek en batik shirt, kon direct zien dat hij zich hier echt
thuis voelt.
Batty en Gert waren naar een examen van één van onze kinderen
voor koken op school, een soort Master Chef Bali, en uiteraard
moest er volop geproefd worden wie de beste was. De uitslag is
bij mij niet bekend, maar volgen Gert en Batty was hij de beste dus
hebben wij een talent in onze gelederen.
Na wat zakelijke dingen gesproken te hebben over het reilen en zeilen, gingen we lunchen met de kinderen, een bordje rijst, groenten,
sambal en wat vlees deed ons goed en ik was blij om te zien dat er
onder de kinderen een hechte band is.
Na het meegebrachte fruit met de kinderen opgepeuzeld te hebben,
en hun verhalen aangehoord te hebben, werd het tijd huiswaarts te
keren.
Bij het afscheid een ieder 50.000 rupiah gegeven met de huidige
koers 3.00€. Dit zal wel opgaan aan beltegoed en snoep.
Op de terugweg naar het andere Bali kwam het besef weer dat
we ons gelukkig moeten prijzen dat we dit nog voor de kansarme
kinderen kunnen doen, dankzij ons bestuur van vrijwilligers en
onze donateurs.
We hopen dan ook dat we in de nabij toekomst ons zal blijven
ondersteunen met ons werk.
Voorzitter
Peter ten Cate

Verslag Kim kooman
Mijn naam is Kim Kooman en ik ben al 3 weken in Pohsanten.
Mijn verblijf zal nog tot 2 juni in Pohsanten zijn. Het is een stage voor mij vanuit het Da Vinci College in Dordrecht. De opleiding die ik volg is pedagogisch
medewerker jeugdzorg.
Ik heb het hier ontzettend naar mijn zin met de kinderen. Ze zijn super lief voor me en maken mij ook altijd vrolijk. De kinderen doen leuk mee met mijn
activiteiten. De Engelse les is denk meest in trek wat tot nu toe heb gedaan. Dit is een van mijn stage opdrachten. Ik ben met Eka, Devi en Kadek Adi naar een
crematie geweest. Dit was erg bijzonder om mee te maken omdat het heel anders dan in Nederland gaat. ik had traditionele kleding aan en was erg onder de
indruk van de ceremonie.
De activiteiten die ik hier doe zijn heel verschillend. Ik geef ongeveer 2x in de week engelse les aan verschillende niveau’s. De eerste groep zijn met het niveau
van SMA en SMK SMA is te vergelijken met het niveau van havo en SMK is een speciale school voor koken en hotel. De tweede groep is SD dit is te vergelijken met de basisschool in Nederland. De laatste groep is SMP dit is te vergelijken met de mavo. De kinderen in SMA en SMK kunnen wat engels en vinden het
ook erg leuk om engels te praten. De kinderen van SD is het wat moeilijker maar doen erg goed hun best. En de laatste groep kan redelijk engels. Sommige
woorden zijn moeilijk en sommige woorden gaan ze erg makkelijk af.
Een andere activiteit van mij waar mee ik ben gestart is een zelfportret maken. Tijdens die les koppel ik ook weer engelse woorden aan de opdracht. Zodat ze
steeds meer engelse woorden kennen. Na dat het zelfportret klaar is zetten ze hun talenten er naast. Dit is erg leerzaam voor de kinderen. Zodat ze voor later
weten wat hun talenten zijn.
Nog een activiteit is lezen met de jongste 2 jongens. Ze lezen boeken in het indonesisch maar je kan gelijk merken wanneer ze een woord niet weten. Dan gaan
ze langzamer lezen of ze zijn een tijdje stil. Hierbij werk ik aan hun ontwikkeling van de taal. Om hard op voor te lezen.
Ik heb een interview gehouden met Yoga. Hierbij had ik vragen voor hem in het Engels. Hij kon erg goed terug praten en werd het ook echt een interview.
Deze opdracht is speciaal voor school. Het ging over iemand interviewen en daarna zijn behoeftes en wensen kunnen vertellen. Nou ik heb er een verslag van
gemaakt.
Ik ga een week mee lopen in de keuken en het huishouden. Eerste 2 dagen worden meekijken en kijken wat er allemaal gedaan word. En daarna moet ik het
een dag helemaal alleen doen. Ben benieuwd hoe dat gaat uitpakken.
Het dagrimte wat ik nu leef is ‘smorgens proberen er zo vroeg mogelijk uit te komen. Dit lukt niet altijd. Dan ga ik ontbijten en thee zetten voor mij zelf. Na dat
thee heb gedronken werk ik voor school, doe mijn was, maak mijn kamer schoon en ruim hem op, help met dingen klaar maken voor de kleuterschool, veeg
de woonkamer en buiten en help waar het nodig is. Dan tussen 10 en 1 uur komen allen kinderen weer langzaam terug van school. In het weekend krijgen ze
hun telefoon en gaan ze tv kijken. Door de weeks ruimen ze de spullen op en gaan even rusten. Tussen half 1 en half 2 eten we. En daarna ruim je zelf bord en
bestek op in de keuken. De afwas word door een paar kinderen gedaan en maakt iemand de eetkamer schoon. Van maandag tot vrijdag is er een activiteit om
3uur meestal. Die is niet altijd voor iedereen. Als je activiteit heb zorg je dat je om 3 uur klaar ben. Heb je het niet kan je nog even uitrusten. Tussen half 5 en
5 uur beginnen we met het schoonmaken van de tuin. Dus alle bladeren opvegen en opruimen zodat het er weer netjes uit ziet. 3 jongens werken achter in de
moestuin. Ze zorgen dat de tuin voldoende water heeft en als het kan de dingen worden geoogst. Na dat de tuin is gedaan. Kunnen ze nog even zitten en om
6 uur gaan ze douchen. Tussen 7 en half 8 gaan we avond eten. Na het avond eten moeten er een paar kinderen de afwas doen en iemand anders maakt de
eetkamer schoon. Tussen 8 en 9 uur gaan de kinderen doordeweeks naar bed. Op zaterdagavond is dit later. Omdat ze op zondag vrij zijn zowel van school als
van de activiteiten.
Ik eet alleen in de morgen anders dan de kinderen. Ik krijg namelijk geen rijst weg in de ochtend. Ik eet dan brood. In de middag en avond eet ik gewoon het
zelfde als de kinderen alleen zonder sambal. Die is mij net iets te pittig. Ik was mijn kleren gewoon op de hand en laat ze achter in het zonnetje opdrogen. Ik
heb wel een andere wc en douche dan de kinderen. Het was wel even wennen op begin maar als weinig zon is heb ook koud water. Heeft er veel zon geschenen dan is mijn water al een stuk warmer. Voor de rest is het leven wat relaxer dan in Nederland. Ze maken hier zich zelf niet snel druk en alles op het gemakje.
Dat was op het begin even wennen voor mij maar ondertussen ben ik er aan gewend en vind ik het ook wel fijn.
Wat ik opvallend vind is dat sommige stukken hier in de omgeving echt arm zijn. Dit is wel even wat anders dan in Denpasar waar ik voor dag ben geweest. Of
als ik kijk in het tehuis hebben de kinderen het vrij goed hier. En de kijk op leven en dood is hier heel anders dan bij ons. Omdat ik een crematie hier heb meegemaakt en heb gezien hoe de mensen er mee omgaan. Is dat zo anders dan in Nederland. Ik vond wel even slikken bij de crematie maar je mag er niet huilen.
Mijn ervaring hier zo is dat niet alles vanzelf sprekend is wat we thuis hebben. Daardoor besef ik veel dingen. En zou ik het iedereen aanraden om een keer
naar hier te gaan.
Groetjes Kim

