Nieuwsbrief van de stichting giri-asih

Juni 2016
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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.

Rekeningnummer: NL61 ABNA 0572 5788 22

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.

Ster van de maand

Benefiet ontbijt

Samenwerking
“vrijwilligers wereldwijd”

Gezellig ontbijten en het goede doel steunen?
Dat kan op 12 juni 2016 van 9:00 - 11:30 uur
in Koetshuis de Burcht. Wij nodigen u van
harte uit om hier bij te zijn!

Lees meer op pagina 2

Ni Made Devi Susilawati oftewel
Devi Baru (= nieuw) omdat zij als laatste
erbij is gekomen en we hebben al Devi Tari
(=dans)
Devi is op 7 juli 2014 bij onze Panti Asuhan
gekomen omdat haar vader aan kanker is
overleden en haar moeder niet meer Devi's
school kon betalen.
Devi is een introvert en verlegen meisje,
hierdoor kon ze in het begin moeilijk
aansluiting vinden bij de andere kinderen.
Maar al gauw bleek dat ze haar omgeving
genoeg vertrouwde om zich open te
stellen.

Sinds kort werken wij samen met de organisatie
"Vrijwilligers Wereldwijd".
Zij selecteren in overleg met Theo jongeren uit
Nederland die bij ons vrijwilligerswerk willen
doen of de stage voor hun opleiding vervullen.
Al een ﬂink aantal enthousiaste jonge mensen
zijn intussen al hun opwachting wezen maken.
Sommige komen een paar weken en anderen
soms wel drie maanden.
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De nieuwsbrief over de kinderen in Pohsanten.
Regelmatig willen we u op de hoogte brengen
van de ontwikkelingen. Heeft u vragen,
opmerkingen of tips, graag mailen naar
info@giri-asih.nl

Lees meer op pagina 3

Collectebussen
Op verschillende plaatsen in Nederland staan collectebussen. O.a. bij bakkerij de Man in Dordrecht,
hierdoor komt er regelmatig een mooi bedrag binnen. Namens de kinderen ook heel veel dank voor deze
bijdragen.

Paaseieren schilderen
De vrijwilligsters Ruth en Esther hebben samen
met de kinderen voor Pasen de eieren geverfd.
Voor de kinderen een onbekende Hollandse
traditie en uiteraard hebben we er een wedstrijdje
van gemaakt en Yoga werd de grote winnaar, Dewi
als runner-up en Devi Baru is derde geworden.
Alle drie kregen ze kleine prijs. Volgend jaar
moeten we ze maar eens gaan verstoppen in de
tuin en als er tegen die tijd vrijwilligers
langskomen kunnen ze ook chocolade-eieren
meenemen om te verstoppen. Na aﬂoop van de
uitreiking werd er getracteerd op bakso, een soort
soep met ballen waar de kinderen dol op zijn.
Wanneer je "bakso" roept in het tehuis beginnen
de kinderen onmiddellijk te scanderen: bakso,
bakso, bakso. Bakso is een veel gegeten soep op
Bali en wordt verkocht door verkopers op een
brommer of vanuit een standje op wielen langs de
kant van de weg. Pak Eka had een bakso-verkoper
uitgenodigd die met zijn brommertje langskwam
en iedereen voorzag van een heerlijke kom
soep.Ruth en Esther hebben ook samen een
bedrag bij elkaar gehaald als sponsorgeld. Bij een
van onze bezoeken aan Denpasar hebben we met
geld dat zij hebben verzameld een
tafelvoetbalspel, een keyboard en een stapel
boeken gekocht.Sinds we met de aanschaf van
boeken begonnen zijn gaan steeds meer kinderen
lezen.

Vrijwilligers Ingrid en Eline:
Wellicht hebben jullie onze namen al voorbij zien
komen: Wij zijn Eline Claessens en Ingrid van de
Laar, twee vrijwilligers van Asrama Pohsanten.
We zijn beide vierdejaars studenten Social Work.
Voor onze scriptie (ter afsluiting van onze studie)
moeten wij gedurende drie maanden een sociaal
gerelateerd onderzoek uitvoeren op een plek naar
eigen keuze. Wij hebben ervoor gekozen om dit
onderzoek uit te voeren in het tehuis. Ons
onderzoek heeft betrekking op de voorbereiding
van de vrijwilligers die tijdelijk werkzaam zullen
zijn in het tehuis.

Vanaf het moment dat wij in het tehuis
arriveerden hebben we ons ontzettend welkom
gevoeld. Zowel Eka en Dewi als de kinderen zelf
zorgen hiervoor. Zij zetten zich allemaal in om ons
verblijf in het tehuis zo ﬁjn mogelijk te maken,
zorgen ervoor dat we een eigen sleutel, een eigen
scooter etc. krijgen. Bij vragen kunnen we altijd
terecht bij Eka. Ook de manier waarop de
kinderen in het tehuis met elkaar omgaan is leuk
om mee te maken. Het lijkt alsof het tehuis
bestaat uit één grote familie. Respect en
vriendschap zijn hier belangrijke kenmerken van.
Wat betreft activiteiten krijgen we veel vrijheid.
We mogen zelf kijken wat we willen doen en waar
onze ambities liggen. Er wordt van ons verwacht
dat we zelf initiatief nemen en zelf een planning
maken. Dit biedt voor ons kansen om ons zelf hier
verder in te ontwikkelen: zowel op persoonlijk
gebied als op het gebied van Social Work.
Een stabiele factor tijdens ons verblijf is te vinden
bij Theo en Gert, waar we altijd welkom zijn. Ook
zij helpen ons met al onze vragen en geven zo nu
en dan suggesties over activiteiten die we
eventueel zouden kunnen ondernemen. Zo zijn
we een dagje gaan snorkelen op Menjangan
Island, waarbij de taxi naar de haven en de
boottocht naar het eiland al voor ons geregeld
waren. Gedurende ons verblijf in het tehuis
hebben wij al verschillende vrijwilligers zien
komen en weer vertrekken. Ondanks deze
wisselingen wordt geen enkele vrijwilliger voor lief
genomen. Zo wordt er bijvoorbeeld bij het vertrek
van elke vrijwilliger een afscheidsfeest
georganiseerd. Kort samengevat hebben wij tot nu
toe een mooie tijd gehad en hebben wij geen
enkel moment spijt gehad van onze keuze om
onze scriptie te schrijven in dit warme tehuis.

STER VAN DE MAAND :
Op het ogenblik heeft ze het emotioneel erg moeilijk. Haar moeder heeft
een nieuwe vriend gevonden met wie ze wil trouwen en met haar jongere
zusje naar een andere stad verhuizen. Overigens is Devi heel blij voor haar
moeder dat ze weer een liefde heeft gevonden maar voelt zich toch een
tikkeltje alleen omdat ze ver weg gaan verhuizen zodat ze volgens haar
niemand meer heeft die van haar houdt. De nieuwe man van haar moeder
accepteert haar ook nog niet maar laten we hopen dat het allemaal goed
gaat komen. Nu is ze volledig geaccepteerd en wederzijds heeft zij iedereen
ook geaccepteerd.
Zij zit in de eerste klas van de SMA en aanvankelijk was ze nummer 9 van
haar klas maar al gauw verbeterde ze haarzelf tot nummer 3 en nu heeft ze
het gepresteerd om nummer 1 van de school te zijn geworden.
Ze wilde dolgraag arts worden maar om geneeskunde te kunnen
studeren moet je de richting ' science ' hebben, daar scoorde ze best wel
goed maar de sociale richting scoorde ze nog beter. De school bepaalt
welke richting de student moet kiezen en aangezien haar timide karakter,
heeft ze nu het sociale vakkenpakket en helaas geen geneeskunde. Niet
getreurd want ze heeft haar ambities bijgesteld en wil nu heel graag lerares
Geschiedenis worden. Ze mocht ook meedoen met de landelijke wedstrijden van het Rode Kruis en ook hier eindigde ze op de eerste plaats en
haalde de krant, toen ze haar prijs in ontvangst mocht nemen van de
Bupati. Wij hebben dus ook een beroemdheidje in ons tehuis.
Behalve 'brains' heeft ze ook nog andere vaardigheden. Ze blinkt uit in
Balinese dans en heeft nu met zes andere meisjes de Balinese dans
gecombineerd met de muziek van Dash Berlin. Dash Berlin heeft al
aangegeven dat als ze op Bali een voorstelling geven, de Pohsanten meisjes
misschien kunnen optreden voor 5000 bezoekers.
Een enorme uitdaging voor hen. Devi Baru heeft ook een hele mooie stem
alleen moet ze die nog ontwikkelen, dus wie weet kan ze ooit nog zangles
krijgen. Tanja, één van onze vrijwilligers, heeft destijds toen ze bij ons was
al een beginnetje gemaakt en haar de artiestennaam Divine gegeven. We
zoeken wel sponsors die haar studiedromen waar kunnen maken zodat ze
zich kan onttrekken aan haar armoede status en ze ook weer anderen kan
helpen.

Wilt u het dagelijks leven van de kinderen volgen?
Dan kan dat nu via facebook!
www.facebook.com/Giri.Asih.Foundation

Geeft u één van de kinderen de mogelijkheid
om verder te leren??
Eén van de pijlers van het kindertehuis is
zelfredzaamheid. De leiding van het tehuis
besteedt hier veel aandacht aan. De kinderen leren
huishoudelijke taken, kleding verstellen, koken en
meer wat je zoal in het dagelijkse leven nodig hebt.
Maar zeker ook het onderwijs wat de kinderen
volgen is belangrijk om een zelfstandig bestaan op
te bouwen. Er wordt goed geluisterd naar wat de
kinderen zelf willen en gekeken naar wat hun
mogelijkheden zijn.
Helaas zijn er niet altijd voldoende ﬁnanciële
middelen voorhanden om de kinderen de voor hen
geschikte opleiding te kunnen laten volgen. En
daarom willen wij de mogelijkheid om ﬁnancieel
pleegouder te worden graag onder uw aandacht
brengen.
U ondersteund de opleiding van één van de
kinderen en wordt op de hoogte gehouden van zijn
of haar vorderingen. Hoe groot uw bijdrage zal zijn,
bepaald u natuurlijk zelf. Dit zal altijd maatwerk
zijn, omdat de kosten van de opleiding uiteraard
sterk af zullen hangen van welke opleiding er
gevolgd gaat worden.
Heeft u interesse om voor één van de kinderen de
kans op een mooie toekomst te vergroten, neemt
u dan contact met ons op. Dit kan via
info@giri-asih.nl of via 06-12758258.

Sport
Er wordt door pak Eka veel gedaan om de kinderen
te laten sporten. Voornamelijk de jongens zijn
enthousiast. Voetbal, badminton, atletiek,
tafeltennis en darts zijn favoriet. Soms willen de
dames zich wel eens meten tijdens een potje
ping-pong Maar zij vinden dansen veel leuker.
Ze krijgen les in Balinese dans en ook de lessen van
danslerares Malou van Rede zijn nog niet vergeten.
Malou is recent weer op Bali geweest en heeft ook
weer heerlijk met de kinderen gedanst. Filmpjes
hiervan kunt u vinden op de Facebook pagina van
Giri Asih: www.facebook.com/Giri.Asih.Foundation
De provinciale sportwedstrijden zijn achter de rug
en Yoga met kickboxen, Yanus met hardlopen, Dek
Agus met takrow hebben zo goed gepresteerd dat
ze waarschijnlijk mee mogen doen aan de
Olympics van Bali. Marcel heeft met zijn club goed
gepresteerd maar moesten genoegen nemen met
een vierde plaats.

Ome Joop probeert ondanks zijn leeftijd nog altijd tweemaal per jaar een maand naar Bali te komen omdat dit eiland
zijn hart gestolen heeft.
Vele jaren al sponsort hij onze stichting en wanneer hij in Bali is komt hij tweemaal naar Pohsanten om de kinderen te
bezoeken en een auto vol met etenswaren te brengen.
In maart kwam hij de eerste keer met zijn dochter Nicolette en de tweede keer met Arum en haar zoontje die ooit met
hulp van ome Joop haar studie verpleegkunde heeft kunnen doen.
Na een aantal jaren in een zeer goed westers georiënteerd ziekenhuis in Nusa Dua te
hebben gewerkt is ze sinds kort instructrice voor verpleegkundig personeel. We zijn trots
op haar.

Van de voorzitter:
Hierbij treft U weer een nieuwe editie aan van de
nieuwsbrief van onze stichting Giri Asih.
In ons tehuis in Pohsanten Bali gaat alles nog
steeds naar wens. De kinderen zijn gelukkig en
doen het naar hun vermogen goed op school.
De waterproblemen zijn opgelost met het boren
van een nieuwe put (60 meter diep) en de aanleg
van een groot waterreservoir.
De kleuterschool heeft voor het komende
schooljaar zoveel aanmeldingen dat we de
inschrijving moesten stoppen. Vijftig kinderen is
echt het maximum.
Ons tehuis wordt veel bezocht door vrijwilligers en
jonge mensen die hun stage bij ons komen doen.
We zijn heel blij met hun komst. Je merkt dat onze
kinderen daardoor mondiger worden, zich beter
durven uiten en ook de Engelse taal voor hen
steeds toegankelijker.
Weer zijn dit jaar 4 kinderen klaar met hun
schoolopleiding. Zo'n diploma is hier niet veel
waard en een vervolgopleiding is heel belangrijk.
Alleen de kosten zijn niet gering.
Diverse sponsoren geven maandelijks of eenmaal
per jaar, een bijdragen aan het studiefonds. Voor
de andere twee zullen wij de opleiding
voorlopig uit de algemene middelen betalen.
Misschien wilt u als sponsor ook uw familie,
vrienden en bekenden attent maken op onze
stichting door deze nieuwsbrief aan hen door te
sturen.
Vast bedankt en veel leesplezier.
Peter ten Cate

Vriendenloterij!
Misschien doet u mee met de vriendenloterij?
Op 12 mei is er ook een belactie gehouden door
vrijwilligers van de stichting, misschien bent u
gebeld? Zo niet dan bestaat de mogelijkheid de
stichting Giri Asih te steunen via de vriendenloterij.
Als u als 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: 0900 - 3001400.
Dit kost u 50 cent per gesprek.
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 gaan meespelen.
Op onze website www.giri-asih.nl staat onderaan
de pagina een plaatje van de
Vriendenloterij. Als u hier op klikt komt u
automatisch op de pagina waar u loten kan kopen
met als goed doel Giri Asih.
Het is even werk maar voor ons een vaste bron van
inkomsten!

Giri Asih betekent: Vulkaan van liefde.
Als u dit ook als zoekterm bij Google gebruikt komt u ook bij de website van
Giri Asih terecht.

