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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.

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.

Verpleegkunde

Zelfvoorziening

Ster van de maand

Asti 18 jaar

Tuinproject

Nationale competitie

In augustus zijn we gestart met de aanleg
van een groententuin. De man die
hiervoor verantwoordelijk is heet Gede.
Deze man heeft met zijn gezin een zware
tijd achter de rug.
Een halfjaar geleden is kind van twee jaar
gestorven ten de kans om een leven op te
bouwen. Hij is enthousiast begonnen met
de aanleg van de tuin. Een zwaar karwei
omdat de grond in de loop der jaren
keihard is geworden. Ook zijn vrouw en
onze kinderen dragen hun steentje bij.
Lees meer op pagina 4.

We willen graag in elke nieuwsbrief iets
schrijven over een van de kinderen zodat U
een beter beeld krijgt van de kinderen
waar we in Nederland de stichting hebben
opgericht. Zo krijgen de kinderen ‘een
gezicht”. En natuurlijk gaan we niet alleen
over de kinderen praten maar komen ze
zelf ook aan het woord. De rubriek heet
Bintang Bulan wat ‘ster van de maand’
betekent. De aftrap is voor Puty Ayu. Eerst
komt Batty aan het woord, zij kent de
kinderen natuurlijk heel goed, daarna Putu
Ayu zelf. Lees meer op pagina 2.

Agustina Kii, Asti, is 18 jaar en in het
laatste jaar van de middelbare school.
Al jaren geleden heeft ze zichzelf
voorgenomen om verpleegster te
worden. Zij is een vastberaden type die
er voor gaat als ze iets in haar hoofd
heeft. Ook in het tehuis neemt zij haar
verantwoordelijkheid. Is er even geen
leiding dan neemt Asti dat wel even ter
hand. Ze heeft een natuurlijk overwicht
zodat de kinderen als vanzelfsprekend
naar haar luisteren.
Lees verder op pagina 4.

Dit is de eerste 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

Vervolg verpleegkunde
Echter, de kosten van een verpleegstersopleiding zijn ruim
€ 2000,- en dan moet zij ook nog op kamers in de stad.
De opleiding duurt 4 jaar.
U begrijpt het intussen al!
Wij hopen dat er mensen bereid zijn om haar sponsor te willen
zijn. Doktoren, maatschappen, ziekenhuizen, verpleegkundigen.
Wat zou het geweldig zijn als de droom van Asti uit kan komen.
Wanneer zij later een goede baan heeft is zij van plan haar
inkomen te gebruiken om haar familie op het eiland Sumba, die tot
de allerarmsten behoren, te ondersteunen.
Mocht U hierin willen helpen, graag een bericht sturen naar
info@giri-asih.nl en dan nemen wij contact met U op.

Bintang Bulan
“Putu Ayu doet het goed op de SMA. Zij is verkozen om haar school
volgend jaar april te vertegenwoordigen in een competitie
computerkunde met andere scholen in onze provincie. De twee
besten gaan door tegen de besten uit andere provincies op Bali. De
winnaars daarvan gaan op voor de nationale competitie. We gaan
duimen dat ze heel ver gaat komen.
In Indonesië gaan kinderen na de lagere school eerst 3 jaar naar de
SMP (Mavo) en daarna 3 jaar naar de SMA (Havo)”.
Hier volgt een stukje van haar zelf:
Mijn naam is Putu Ayu, Vanaf mijn 12e woon ik in Asrama Anak
Pohsanten. Ik zit nu in de eerste klas van de SMA. Ik woon in het
tehuis omdat de economische situatie thuis het niet mogelijk
maakte om naar school te gaan. Toen ik hier kwam had ik nog geen
toekomstdromen. Op een gegeven moment werd ik geïnspireerd
door de kleuterschool van de Asrama om kleuterjuf te worden.
Ik leefde in het begin als een rebel, liep regelmatig weg zodat ibu
Batty me thuis op moest zoeken. Op een gegeven moment besefte
ik wat een geluk ik had met de opvang en de begeleiding in het
tehuis.
Ik heb een zorgouder in Nederland die mij ondersteunt. Ze zijn zelfs
bereid om mij in mijn verdere studie te steunen. Ik ben heel erg
dankbaar voor iedereen, zowel in Nederland als in Indonesië, die mij
deze kansen bieden.

Kleuterschool
Onze kleuterschool heeft inmiddels twee
klassen en komend jaar zal daar een derde
klas aan toegevoegd worden. We hebben
een oﬃciële goedkeuring van de regering
en dat betekent een strak programma
welke door de staat is voorgeschreven.
Toch proberen we een ander beleid te
voeren dan de reguliere kleuterscholen.
De twee enthousiaste kleuterleidsters
geven vrijwillig ’s middags dans- en
computerlessen. Ondanks de oﬃciële
goedkeuring en controle door ambtenaren
krijgen kleuterscholen in Indonesie geen
subsidie. Dat betekent dat er schoolgeld
betaald moet worden die door de gewone
man niet opgebracht kan worden.
Onze kleuterschool vraagt een te
verwaarlozen bijdrage om de ouders niet
de indruk te geven dat alles gratis is.
Hebben ouders geen geld dan maken wij
daar vanzelfsprekend geen punt van en is
hun kind van harte welkom.
Misschien een goed idee voor lezers die
werkzaam zijn in het onderwijs of
kinderen hebben die nog op school zitten
om ons te steunen door middel van acties
op hun school.Ondanks de oﬃciële
goedkeuring en controle door ambtenaren
krijgen kleuterscholen in Indonesie geen
subsidie.

Kerstgroet van iedereen uit Pohsanten!

Dash Berlin
Een belangrijke sponsor van ons
tehuis is de wereldberoemde
Nederlandse DJ Dash Berlin.
Wanneer ze op hun tournees
door Azië en Australië een paar
dagen willen uitrusten doen ze
dat in het Hard Rock hotel op
Bali.
Tijdens zo’n bezoek in juni was er
een beneﬁet gepland voor ons
tehuis in het hotel maar dat werd
door de oﬃciële instanties niet
toegestaan. Als pleister op de
wonde werden onze kinderen
uitgenodigd voor een dagje in
het Hard Rock hotel. Om 11.00
uur werden we opgehaald door
twee busjes van het hotel en
werden om 14.30 opgewacht
door Dash Berlin. Hij kende de
meeste kinderen al van een paar
eerdere bezoeken aan ons tehuis.
Na een welkomstdrankje werden
de kinderen de hele dag begeleid
door Dash Berlin en een aantal
medewerkers van dit enorme
hotel.
Eerst oﬃciële foto’s en toen naar
het gigantische zwembad. De
hele dag hebben de kinderen
zich daar vermaakt met
wedstrijden waterlopen,
balspellen en dansen. Alith en
Marcel behaalden zelfs de 1ste
en de 2e prijs gangnamdansen.
Aan het eind van de middag

Dash Berlin

werd er nog een bezoek gebracht
aan het game-center met de
nieuwste spellen en afsluitend
was er een diner.
De bedrijfsleider van het hotel
begeleidde de kinderen bij het
buﬀet en drong er toch echt bij
ze op aan om niet alleen witte
rijst en een ﬂintertje vlees te
nemen maar vooral ﬂink op te
scheppen. Aan zo’n vreemde luxe
wereld moet je wel wennen
natuurlijk.
Na een warm afscheid werden
we weer teruggebracht naar
Pohsanten. Een rit van ruim drie
uur die al slapend en
waarschijnlijk dromend van een
leven als een beroemde

DJ werd afgelegd.
Het was een fantastische
ervaring voor onze kinderen.
Bedankt Dash Berlin en het Hard
Rock hotel!!

Beneﬁet voor stichting Giri Asih:
22 december
Stichting Giri Asih organiseert
een beneﬁet voor wees- en minderbedeelde kinderen op Bali in
Indonesië. Het evenement vindt
plaats bij “Festino” in Zwijndrecht,
op zondag 22 december vanaf
16.00 uur, tot ongeveer 21.00 uur.
www.giri-ash.nl/nieuws/laatste-nieuws

Aan onze donateurs en vrienden
van Stichting Giri Asih

Vervolg zelfvoorziening
Het water voor de tuin komt uit de bergen. Met een
soort elektriciteitsbuizen wordt het water naar onze
buurt geleid. Voordeel is goedkoop water, het nadeel is
dat bij zware regenval de aarde verschuift en de buizen
losraken. Dan moeten de mannen uit de banjar (buurt)
de bergen in om de schade op te sporen. Eenmaal
gerepareerd blijkt vaak dat er ergens anders nog een
breuk is. Een moeilijke klus want de aarde is nat en
glijpartijen kunnen niet ongevaarlijk zijn.

Eindelijk weer bericht van onze stichting. Door het vertrek
van de meeste bestuursleden naar Bali was het een
moeilijk proces om een nieuw bestuur samen te stellen.
Gelukkig zijn nu weer een aantal gemotiveerde mensen
gevonden die de kar willen gaan trekken.
Intussen wordt er op Bali heel hard gewerkt. Ons tehuis
draait zoals we dat graag zien. Steeds meer kinderen
worden opgenomen die we een veilig thuis kunnen
bieden.
Onze kleuterschool heeft intussen 2 klassen en komend
schoolseizoen komt er een derde klas bij.
Om meer zelfvoorzienend te worden is nu een grote
groententuin aangelegd, varkens worden gefokt en
binnenkort wordt begonnen aan een visvijver.

Om dit alles in stand te kunnen houden en onze toekomst
zeker te stellen is het zo belangrijk dat wij vanuit
Nederland die steun kunnen bieden.
Daarom zijn wij dankbaar voor uw steun en hopen dat ook
Gede is eerst begonnen met zaaigoed en het maken van u wilt meewerken om onze stichting onder de aandacht te
brengen in uw werkomgeving, familie, vrienden en
de groentenbedden. In een tropisch land is de groei
kennissen.
overvloedig. Het zaaigoed zie je bijna opkomen en
Op 20 december is er een beneﬁet georganiseerd in
eenmaal in de bedden gepoot staan de groenten in
Zwijndrecht om fondsen te werven, een culinaire avond
enkele weken decimeters hoog en kunnen geoogst
met artiesten die belangeloos meewerken om een
worden.
bijdrage te leveren aan een stabiele basis voor het tehuis
Ook heeft Gede een varkenshok gebouwd waar
in Pohsanten.
intussen 10 biggetjes vetgemest worden om na enkele
Informatie hierover vindt U op de website:
maanden verkocht te kunnen worden.
www.giri-asih.nl/nieuws/laatste-nieuws
En aanmelden kan via info@giri-asih.nl
Het volgende project voor Gede is de aanleg van een
visvijver. We doen er alles aan om onze kinderen goede
voeding te geven en vis is daarbij een goede aanvulling. We hebben een tehuis onder Nederlandse leiding. U kunt
Omdat de prijs van vlees heel hoog is gebruiken we veel er zeker van zijn dat alle inkomsten volledig ten goede
komen aan de kinderen die aan onze zorgen zijn
tempeh en tahu. Deze sojaproducten zijn goede
toevertrouwd. Een van de manieren de kosten beperkt te
vleesvervangers.
houden is het verzenden van deze nieuwsbrief via de mail.
Daarom willen we heel graag uw mailadres ontvangen.
Alles wordt zo milieuvriendelijk en duurzaam mogelijk
gerealiseerd. De kinderen leren er van en is er te veel
productie, dan kunnen we die verkopen of ruilen met
de dorpsbewoners.

Peter ten Cate, voorzitter

WILT U ONS HELPEN BIJ HET BESPAREN VAN KOSTEN??
Wij sturen iedereen graag regelmatig informatie over het reilen en zeilen van ons weeshuis op Bali.
Degene die o.a. deze nieuwsbrief per post ontvangt, vragen wij om uw e-mailadres naar ons te mailen, zodat wij u in
het vervolg de informatie per e-mail aan u kunnen sturen. Dit scheelt in de kosten en u begrijpt dat wij graag al het geld
willen besteden aan de kinderen in Pohsanten.
U helpt ons door een bericht te sturen aan:
info@giri-asih.nl met vermelding van uw e-mailadres, naam, adres en woonplaats.
Indien u in de toekomst geen informatie meer wilt ontvangen, laat het ons dan ook weten.

