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www.giri-asih.nl
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.

Leiding

Yoga

Pak Eka en Ibu Dewi

Yoga
Yoga zit in het 2e jaar van de SMK,
afdeling koken.
Hij is heel kunstzinnig en wij hadden al
gevraagd of hij niet liever naar een
kunstacademie zou willen. Maar nee,
hij wilde kok worden.
Nu is hij zover dat hij heeft aangegeven
dat hij na zijn opleiding wil gaan
werken op
een cruiseschip.
Lees meer op pagina 3

Bezoek Dash Berlin

In de vorige Naluri hebben we al
aangekondigd dat er een nieuwe leiding is in
het tehuis. Pak Eka en zijn vrouw Dewi zijn
intussen al helemaal ingeburgerd.
Pak Eka is iemand die met alle kinderen een 1
op 1 contact onderhoudt. Hij bouwt met ieder
kind een persoonlijke band op, wil hun
achtergronden weten en wat hen bezighoudt,
begeleid ze als er problemen zijn op school en
heeft waar nodig contact met familie.
Verder is hij druk met het begeleiden van de
verbouwing. Ibu Dewi bestiert samen met ibu
Ketut de huishouding.
Lees meer op pagina 2

Bezoek Dash Berlin
Zoals we in de vorige Naluri al schreven zijn
de jongens van Dash Berlin belangrijke
sponsors.
Tijdens een kort verblijf op Bali zijn Jeﬀrey
en Borys een dag op en neer gereisd om
het tehuis weer te bezoeken.
We zijn blij dat ze, ondanks hun
heel drukke bestaan die moeite hebben
genomen.
Lees meer op Pagina 2

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

Nieuwe leiding
Mijn naam is GEDE EKA PRAWIRA maar ik word EKA
genoemd.
Ik ben 25 jaar oud en ik heb twee keer een contract
gehad bij de Holland Amerika Cruise Lijn en werkte daar
als steward. Mijn hobby's zijn voetballen en het kijken
naar voetbalprogramma's op televisie.
Ik ben net getrouwd op 22 Oktober 2014. De naam van
mijn vrouw is KADEK DEWI ARYANI en haar roepnaam is
DEWI. Ze werkte als telefoon operator bij een reisburau
in Kuta. Zij is 22 jaar en haar grootste hobby is koken.
Na twee jaar bij de Holland Amerika Lijn gewerkt te
hebben vond ik dat ik hier genoeg ervaring had
opgedaan en besloot te trouwen. Ik ben erg gesteld op
kinderen en dit is ook één van de redenen dat ik het nu
tijd vond om te trouwen.
Op een dag heb ik Theo ontmoet via een wederzijdse
kennis en hij vertelde mij over het kindertehuis
Pohsanten. Hij bood mij aan om voor de kinderen daar
te werken omdat de toenmalige leiding gestopt was.
Aanvankelijk aarzelde ik wel omdat ik geen ervaring heb
als Maatschappelijk werker, hoewel ik op Facebook
wel een groep heb geleid en nog steeds leid, die zich
bezighoudt met sociale activiteiten.
Deze baan trok me heel erg aan dus besloot ik om het
aanbod aan te nemen, ook al is het salaris beduidend
minder dan wat ik als steward verdiende.
Ik was aan de ene kant blij verrast, maar aan de andere
kant ook wel een beetje bedroefd dat Nederlandse
Sponsors voor de kansloze kinderen op Bali moeten
zorgen, dit is vooral het geval met de arme kinderen in
Jembrana. Ik vind het zeer te prijzen dat buitenlandse
Sponsors onze kansloze kinderen toch een kans willen
geven om te groeien en zich te ontwikkelen tot
evenwichtige volwassenen met een toekomst.
Mijn vrouw en ik dragen heel graag een steentje bij om
de kinderen van kindertehuis Pohsanten te begeleiden
op alle fronten en met de wens dat Stichting Giri Asih
Nederland ons kan blijven steunen hiermee.
Eka en Dewi Prawira

Bezoek Dash Berlin
Tassen vol met lekkere verzorgingsproducten, gekregen
van hun hotel, lieten niet alleen de meisjes onberoerd.
Ook de stoere jongens waren zeer geïnteresseerd in al die
flesjes en tubetjes.
Na met de kinderen een maaltijd te hebben genuttigd heeft
Jeffrey nog een stevig potje met onze heren gevoetbald.
Natuurlijk wilden alle kinderen persoonlijk op de foto met
zo'n beroemdheid en kregen ze een Dash Berlin
polsbandje. In een sms-je aan zijn moeder liet Borys
weten dat hij vond dat alle kinderen straalden.
Een beter compliment kunnen we niet krijgen!
Jeffrey en Borys kennen veel beroemdheden in Indonesië
en proberen hen te interesseren in ons project.
Ook bij de regelmatige optredens in televisieprogramma`s
wordt ons tehuis genoemd.
Laten we hopen dat ook vanuit Indonesië hulp gaat
komen.
Tijdends het programma,
RTL Late night,
van Humberto Tan
is er een postzegel
aan Dash Berlin
aangeboden met een
beeltenis van Jeffrey.

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.

Yoga

Renovatie van de douches

Heel veel jongens uit Bali doen dit en zij kunnen op
die manier een
aardig bedrag bij elkaar sparen om later op Bali iets
voor zichzelf te kunnen beginnen of een huis te
kunnen bouwen wanneer ze gaan trouwen.
Ook deelt de familie mee in de inkomsten.
Gelukkig hebben wij contact met een cruiseschool
in Negara die ons wil helpen om hem gratis van een
opleiding te voorzien.
In die tijd kan hij in het tehuis verblijven.
We hebben nog anderhalf jaar te gaan maar het is
prettig om te weten dat hij nu weet wat hij wil.
Tot die tijd gaat hij door met het schilderen van de
buitenmuren met zijn prachtige creaties.

Na 7 jaren van intensief gebruik waren de
doucheruimtes waarin zich ook een toilet bevindt in
een dusdanige staat dat renovatie dringend nodig
was.
Omdat we nog druk bezig zijn met het vervangen van
het houtwerk door metaal en aluminium en daar ook
de vervanging van de deuren van de douches toe
behoort, hebben we besloten om dat probleem direct
maar aan te pakken.
Het liefst zouden we
dit betalen uit gelden
van een sponsoractie,
maar gezien de
noodzaak van snel
handelen hebben we
dit betaald uit de
reserves, we hopen
dat we alsnog een
sponsor vinden zodat
de reserves weer aangevuld kunnen worden.
Het resultaat mag er zijn. Nieuwe tegels, een nieuw
hurktoilet, want de kinderen zagen zo'n moderne
westerse pot echt niet zitten en nieuwe aluminium
deuren.
Pak Eka heeft bedacht dat iedere douche door
dezelfde kinderen gebruikt mag worden, zodat we
precies weten wanneer een doucheruimte niet goed
schoon blijft en wie er dan verantwoordelijk voor zijn.
Zoals met de slaapkamers gaan we ook hier
regelmatig een competitie aan wie de schoonste
doucheruimte hebben.

Computerdiploma's:
Kinderen uit het dorp en natuurlijk ook onze eigen kinderen kunnen in ons tehuis cursussen op de computer volgen. Er
zijn 4 programma's zoals Word, Excel, Powerpoint en Corel Draw. Na aﬂoop van een onderdeel krijgen de kinderen een
test en bij het slagen daarvan een certiﬁcaat.
Bij het behalen van 4 certiﬁcaten krijgen ze een heus diploma.
Natuurlijk maken we van de uitreiking
altijd een feestelijk gebeuren.

Eka Mariani
Eka is een kind van het eerste uur
samen met
Devi , Dek Adi, Ayu en Arik.
Ze komt uit een heel arm gezin
en haar ouders hebben geen geld
om haar school te bekostgen.
Ze heeft nog een jonger broertje
en haar vader heeft af en toe werk
op Java. Bij de opening van het
kindertehuis op 20 juni 2010 heeft zij ook het
openingslied gezongen en een balinese dans
opgevoerd.
Even een korte uitleg over schoolsysteem:
TK = Kleuterschool - Taman Kanak
SD = Lagere School. - Sekola Dasar
Deze tak van onderwijs is gratis maar daarna naar de
middelbare school dat is zeker voor de armen niet te
betalen.
SMP - onderbouw - drie jaar
SMA - Bovenbouw- drie jaar.
Verdeeld in C = Mavo B = Havo en A = VWO
SMK - Beroepenonderwijs na SMP.

Vervanging houtwerk ramen
en deuren

Zoals dat vaak gebeurt in tropische
landen was het houtwerk in ons
tehuis aangetast door rayap.
Een insect dat het hout van
binnenuit opvreet en plotseling
merk je dat er grote gaten in het
houtwerk zitten. Het enige wat er
dan opzit is vervanging.
En de beste methode is dan om
metaal te gaan gebruiken en
aluminium. Gelukkig vonden wij
de Ziekenfondsbode bereid dit project te sponseren.
Een project dan enige maanden in beslag nam. Kamer
voor kamer werd aangepakt en tenslotte de keuken, de
eetzaal, de entree en de aula.
Wanneer alle verbouwingen afgerond zijn rest ons
alleen nog het opnieuw verven van het gebouw.
We hopen dat in augustus of september een groep van
de Bouworde uit België ons daarbij komt helpen.

Eka heeft aanvankelijk SMK gedaan , de naaldvakken en
zou kunnen werken als ontwerpster.
Batty heeft haar naar Jakarta gestuurd maar daar had
ze het helemaal niet naar haar zin en is snel weer naar
Bali teruggekeerd.
Hier gaf ze aan weer naar SMA te willen wat ze ook is
gaan doen en volgend jaar juni is haar eindexamen.
Nu is ze nummer drie van haar klas geworden dus dat
examen zit wel snor.
Daarna wil ze naar de universiteit in Singeraja en we
hebben haar gezegd
als ze door de
toelatingstest komt,
dan mag ze de studie
lerares SD gaan
volgen. Nu hopen
we dat er iemand
bereid zou zijn haar
te sponsoren.
De studie is vier jaar
en er komen ook nog kosten bij voor " kamar kos ".
Ze is bijzonder gemotiveerd dus we gunnen het haar
van harte.

Collectebussen
Van augustus 2014 t/m januari is er via de collectebussen van Bakkerij de Man € 320,40 opgebracht. Het geld zal
besteed worden aan verf, in september 2015 komen een aantal studenten/stagiaires het huis na een ingrijpende
verbouwing binnen en buiten schilderen.
Er zijn na de beneﬁet in 2013 een aantal collectebussen
verspreidt. Mocht u in het bezit zijn van een collectebus
dan kunt u de inhoud storten op het rekeningnummer of
de collectebus inleveren bij één van de bestuursleden.

Verslag Henriette
Het is 1 februari 2015 als ik
door Theo, Gert, Eka, Dewi
en Betut welkom wordt
geheten in de
Asrama Pohsanten.
Het is voor mij en voor de
kinderen natuurlijk even
wennen... wie is die vreemde
mevrouw uit Nederland? Maar al gauw is het ijs gebroken. Met Eka besprak ik gelijk wat er van mij werd
verwacht met betrekking tot de Engelse lessen die ik
zou gaan geven en verder was het aan mij om activiteiten te gaan doen. Ik had mijn halve koﬀer vol met
allerlei knutsel, teken- en kleurboeken, kralen, nagellakpotjes, stickers etc. En veel mooie stiften en kleurpotloden gesponsord door Sakura/Bruynzeel.
Ik begon de eerste dag gelijk met de Engelse les en heb
de 20 kinderen in verschillende niveaus ingedeeld. Elke
dag gaf ik 2-3 uur les. De kinderen waren er blij mee
omdat ik ze ook verder kon helpen met hun huiswerk.
Ook ben ik een keer op verzoek van een Engelse docent
een dagdeel in de klas gaan helpen op de SMA in
Pohsanten. Ondertussen groeide de band met de
kinderen. Wat mij opviel is dat ze allemaal er leuk en
met een zeer hoge tolerantie naar elkaar met elkaar
omgaan. Heel bijzonder om te zien. De sfeer is goed
ondanks dat de leefstijl zeer eenvoudig is.
Na de Engelse les was er ontspanning en werd er met
mij veel gekleurd en getekend. Ook hebben de meisjes
mooie armbandjes gemaakt van het materiaal dat ik
had meegenomen. Ik heb een 'Mandala' wedstrijd
georganiseerd en er werd zelfs ook door de jongens,
serieus gekleurd. Gert en Theo hadden een kleine
bijdrage gedaan om de prijzen van de Mandalawedstrijd uit te reiken. In mijn periode was het ook Valentijnsdag. Met Eka hebben we de kamer versierd, de
kinderen verwend met chocola, koek en snoep. Ook
kregen ze een kaart met envelop om een ' valentijnswens' te schrijven aan iemand die ze waarderen. Het
viel mij op dat alle kinderen dat erg ﬁjn vonden om te
doen. Ook werd het badmintonveld elke dag goed
gebruikt. Reden om een competitie te organiseren. Dat
hebben we ook gedaan. Met voorrondes en al. En
natuurlijk de beloning met 2 mooie bekers en een
kleine geldprijs (beschikbaar gesteld door Gert en
Theo). De kinderen hadden echt genoten van alle
wedstrijden. We hebben er een echt feest van gemaakt
met lekkere pisang goreng, slingers en limonade en
muziek.

Helaas begaf de
waterleiding het
voor 10 dagen
en dat was wel
even behelpen.
Er werd met man
en macht
geprobeerd om
het zo snel mogelijk
te maken.
Maar ook hierbij,
de kinderen hoorde
je niet mopperen.
De jongens zonder
problemen op hun
scooter naar de rivier om zich te wassen. Geen
probleem!
Ik heb een mooie, warme en bijzondere 6 weken gehad
in Pohsanten. Ik vond het een voorrecht om deze
weken met hun mee te kunnen draaien in het huis en
dat ik zo snel werd geaccepteerd en gewaardeerd. Het
wordt goed geleid en beheerd in alle eerlijkheid en
openheid en respect voor elkaar. Uiteindelijk kwam er
na 6 weken een einde aan mijn verblijf en na een mooi
afscheidsfeest dat ze voor mij hadden georganiseerd
moest ik afscheid nemen van deze bijzondere plek op
Bali. Het was voor mij en de kinderen een emotioneel
afscheid. Maar ik zal deze tijd en hun nooit vergeten. Ik
heb kleur in hun leven gebracht met al die mooie
kleurplaten, zelf gemaakte armbandjes en mandala's
die ze hebben gemaakt en die nu hun kamer versieren,
maar deze kinderen hebben mij ook kleur aan mijn
leven gegeven!
Een hartelijke groet van " Ibu Yet" .
(zo noemde ze mij omdat mijn volledige Nederlandse
naam voor de kinderen niet uit te spreken was)

Badminton-toernooi:
De nieuwe leiding van het tehuis is heel actief op het gebied van sport, zo is er een badmintontoernooi georganiseerd.
Bij de dames kwamen uiteindelijk Yudek en Gung Alit in de ﬁnale. Gung Alit ging er
met de eerste prijs vandoor. Bij de jongens kregen we een
verrassende ﬁnale tussen Karmita en Riki.
Na een zinderende strijd werd op het
allerlaatste moment Karmita de winnaar. De opa's Theo en
Gert hadden een paar heuse bekers ter beschikking gesteld die
feestelijk werden uitgereikt.
Al met al een dag om niet snel te vergeten.

Van de voorzitter
Bij mijn bezoek aan Bali
eind januari ben ik uiteraard
met mijn vrouw op bezoek
geweest in het kindertehuis
Pohsanten.
Hier hebben wij kennis
gemaakt met de nieuwe
leiding. Het gaf onmiddellijk
een goed gevoel zoals Eka
zich van taak kwijt, alsof hij al jaren meeloopt.
Ondanks zijn leeftijd , hij is pas 26 jaar heeft hij een
natuurlijk overwicht en de kinderen lopen weg met
hem en zijn vrouw en dat was merkbaar. In deze Naluri
stellen zij zichzelf voor, wij hebben het volste
vertrouwen dat we met de keuze voor dit echtpaar als
leiding, een stabiele situatie hebben gecreëerd.
De verbouwingen waren in volle gang tijdens mijn
bezoek. In Indonesië moet er om de vijf jaar groot
onderhoud gepleegd worden om totaal verval te
voorkomen.
Er is heel wat aangepakt en voorlopig kunnen wij weer
tegenaan. Iedereen die hier aan heeft meegewerkt wil
ik bedanken voor de inzet of de ﬁnanciële bijdrage.
Ondanks de hulp van de Ziekenfondsbode slaat het wel
een gat in onze begroting , maar we zijn dan ook weer
druk bezig naar sponsors om dit gat op te vullen .

Bracelets
Zoals al eerder gemeld heeft Dash Berlin bracelets
laten maken voor hun fans. De opbrengsten hiervan
stellen zij beschikbaar voor de stichting Giri Asih.
Het geld van de opbrengst wordt ingezet om de studie
van de oudere kinderen te betalen.
Bracelets zijn te bestellen via deze website:
http://electricfamily.com/products/dash-berlin

Charity Run 2014

In het najaar van 2014 is er in de bossen van Zeist een
‘goede doelen wedstrijd’ georganiseerd, de Charity
Run. Op verschillende afstanden hebben lopers ook
voor Giri Asih zich in het zweet gelopen. Het resultaat
was een mooi bedrag van € 700 wat gebruikt gaat
worden om de tafels te vervangen.

Na een inspectie rond het tehuis, en overleg met Eka ,
Theo en Gert en natuurlijk een maaltijd met de
kinderen, moesten wij helaas weer naar huis.
Een tweede geplande bezoek kon helaas geen doorgang
vinden door ziekte, maar gezien het feit dat alles in
goede handen is, gaf ons veel vertrouwen en we
konden we met een gerust hart terug naar Nederland.
Verder wens ik u veel leesplezier en dank ik u allen voor
het vertrouwen in onze stichting.

Voorzitter
Peter ten Cate

Website en Facebook
Giri Asih volgen kan ook op de site www.giri-asih.nl en er zijn twee Facebook pagina’s waar u allerlei zaken kunt lezen
die gaan over het huis in Pohsanten en de belevenissen van de jongeren daar: ‘Giri Asih Foundation’ en ‘Pohsanten
Orphanage’.

