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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.
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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 vakan�e en welvaart, wordt het
binnenland geconfronteerd met extreme armoede. De welvaart is onevenredig verdeeld en er is een
gebrek aan werkgelegenheid en adequate gezondheidszorg.

Independence
Day activiteiten

Eindexamen
Karmita en Nindi

Nog niet zo heel lang geleden zijn Pak
Ronny en bu Ayu aangetreden als nieuwe
leiding van het tehuis. We wisten toen al
dat er een blijde gebeurtenis aan kwam.
En kort geleden zijn zij verblijd met de
geboorte van hun zoon Yedi.

Omdat het 17 augustus 2017
Ona�ankelijkheidsdag is in Indonesië worden
er gedurende de hele maand augustus, overal
in het land ac�viteiten georganiseerd.
Wij konden niet achterblijven en we hebben
ook leuke en crea�eve ac�viteiten
georganiseerd.

Er wordt in het tehuis heel wat gestudeerd.
Ons doel is de kinderen te begeleiden tot na de
studie die hen een kans biedt op een goede
baan. Hierna zijn ze niet alleen in staat voor
zichzelf te zorgen maar kunnen ook een
helpende hand bieden aan hun familie.
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Geboorte Yedi

De nieuwsbrief over de kinderen in Pohsanten.
Regelma�g willen we u op de hoogte brengen
van de ontwikkelingen. Hee� u vragen,
opmerkingen of �ps, graag mailen naar
info@giri-asih.nl

Eindexamen Karmita en Nindi.
Karmita en Nindi deden eindexamen na hun studie op het
SMK, een school voor vakopleidingen. Beide kinderen zijn
geslaagd en Karmita is al begonnen aan een korte
opleiding voor cruisepersoneel en gaat in december een
hal�aar stage lopen in een hotel in Denpasar.
Als hij slaagt kan hij een goede baan in de bediening op
een cruiseschip krijgen. Hij vindt het leuk om met mensen
om te gaan en met zijn charmes zal hij het zeker redden.
Nindi behoorde tot de besten van haar klas en gaat in
Dempasar hotelmanagement studeren.
Zij is een echte studiebol en erg serieus dus we hebben
alle vertrouwen dat ze daar op haar plek is.
Helaas s�jgen de studiekosten in Indonesië en zijn we
al�jd op zoek naar sponsors om deze kinderen te
ondersteunen. Na hun studie kunnen ze een goede baan
vinden en hun familie mee ondersteunen zodat ook zij
kunnen proﬁteren van uw steun.

Independence Day ac�viteiten
We hebben een reeks van 4 ac�viteiten gedaan. Van
maandag tot donderdag (ona�ankelijkheid dag).
We hebben de kinderen in teams verdeeld 5x5.
De eerste dag hebben we de ac�viteit spijkerpoepen
gedaan. Omdat we elk team 1x wilde laten spelen hebben
we een team opgesteld met pak Ronny, ibu iyu, putu juli
en Danique. Dus voor de kinderen was dat juist nog
spannender.
Dag 2 hebben we een hele leuke hindernisbaan opgezet.
Okta is tegen Kevin aangebotst, vele jongens speelden
een beetje vals en uiteindelijk hebben we een
watergevecht gehouden.
Dag 3 hebben we limbodansen in combina�e met
kroepoek happen gedaan. Agus was gevallen �jdens het
limbo dansen.
Dag 4 een andere leuke vorm van stoelendans. Alle
kinderen stonden heel s�l te dansen en de kinderen die
juist af waren gingen helemaal los.
We hebben een punten telling per team bij gehouden
maar ook per persoon. De kinderen die hebben
gewonnen zijn: Herman, Sinta, Marinus, Eni en Febrian.
Iedereen hee� enorm genoten en meegedaan en de
winnaars waren verguld met hun prijs, wat extra zakgeld.

Geboorte Yedi
De geboorte is moest met de keizersnede gebeuren
omdat de baby zich omgedraaid had zodat een normale
geboorte helaas niet mogelijk was.
Naast de nieuwe kinderen dus nog meer nieuw leven in
het tehuis. Vooral de meisjes zijn natuurlijk helemaal weg
van dat kleine hoopje mens. Hij groeit als kool en houdt
zijn ouders regelma�g wakker inde nacht en slaapt als een
roos op de dag. Voordat we het weten maakt hij het
tehuis onveilig.
Hij gaat ook regelma�g uit logeren bij zijn grootouders
want zijn moeder hee� haar baan bij de koperasi weer
opgepakt.

Bezoekt u Bali, dan bent u van harte welkom om te zien dat uw geld goed
gebruikt wordt.
We hebben geen duur kantoor, al uw dona�es komen volledig tegoeden aan
de kinderen

Lieve lezers
Onze ervaring met kindertehuis Pohsanten van s�ch�ng
Girih Asih was er een om nooit te vergeten. 4 maanden en
2 weken hebben wij intens genoten van elke minuut.
Vanaf het moment dat wij binnenliepen werden we door
de kinderen met open armen ontvangen in hun familie.
Stuk voor stuk zijn de kinderen uniek, behulpzaam en
ontze�end lief. We hebben met ze gelachen en de
mooiste dingen mogen beleven en zien. Wij hebben met
ze mogen sporten, een toernooi mogen organiseren,
Engelse les mogen geven en we zijn meegenomen naar de
mooiste plekjes. Niet alleen de kinderen maar ook de
vader en moeder van het tehuis staan al�jd voor je klaar.
Zelfs de kokkin brengt al�jd een lach op je gezicht.
Naarmate je er langer zit, merk je ook dat de kinderen
zich steeds meer open gaan stellen en op hun gemak gaan
voelen bij je. Dit was bijzonder om mee te maken en dit
zorgde er ook voor dat kinderen steeds meer verhalen
over zichzelf deelden met ons.
Wij waren natuurlijk ontze�end dankbaar om hier deel
van uit te mogen maken. Maar op onze afscheidsavond
kwam het besef dat de kinderen ook ontze�end dankbaar
waren dat wij waren gekomen. Dit ui�e zich in dikke
knuﬀels en duizend bedankjes. Het afscheid was daarom
ook zwaar en emo�oneel en met pijn in ons hart en een
traan in onze ogen namen we afscheid van iedereen.
Wij willen graag iedereen die we hebben leren kennen in
de afgelopen 4 maanden ontze�end bedanken. Jullie
hebben ervoor gezorgd dat wij een �jd hebben
meegemaakt om nooit te vergeten!
Janne & Carene

Vrijwilligers
Regelma�g komen nieuwe vrijwilligers naar het tehuis.
Sommigen lopen stage voor hun opleiding en anderen zijn
de wijde wereld ingetrokken om een �jd te helpen in een
kintertehuis en zich niet alleen nu�g te maken maar ook
om andere culturen en gebruiken te leren kennen.
Soms liggen de roots van hun familie in Indonesië.
De kinderen zijn blij met hun komst.
Hun Engels zie je snel verbeteren en ook hun kijk op de
wereld verandert. Ze worden mondiger en durven meer
van zichzelf te geven. Regelma�g zijn er vrijwilligers die
een ac�e voeren in Nederland waardoor allerlei zaken
kunnen worden bekos�gd. Een kleine greep: nieuwe
meubels voor de eetzaal, nieuwe schoenen en kleding
voor de kids, een kleine bank om te chillen, aanschaf rijst
en verzorgingsproducten, nieuwe aanschaf keukengerei,
diverse kasten, schoolkleding, nieuwe bewegwijzering en
nog heel veel andere zaken. Kortom, een win-win situa�e.
De vrijwilligers doen veel levenservaring op en een aantal
komt zelfs terug zodat er soms wel erg veel zijn maar we
proberen het op een zestal vrijwilligers te houden die
elkaar dan ook vaak afwisselen.
Samenwerking is een solide basis voor een gezond
klimaat en ieder kind krijgt zijn/haar aandacht op een
gepaste wijze.

Klein berichtje:
Als u meer foto’s wilt zien van de kleine Yedi maar ook van alle grote kinderen
in het tehuis, bezoek dan de Facebook pagina:
h�ps://www.facebook.com/Giri.Asih.Founda�on/
Hier staan regelma�g updates van alles wat er gebeurt in het kindertehuis.
Like de pagina en u blij� op de hoogte

Metamorfose Pan� Asuhan
Mede dankzij de vele vrijwilligers en sponsors hebben we
veel veranderingen kunnen verwezenlijken.
De oude verroeste speelwerktuigen voor het tehuis zijn
verwijderd en nieuwe zijn bij de kleuterschool geplaatst.
Voor de kids is er een kleine bale geplaatst waar ze
kunnen "chillen".
De ingang is opgeknapt en voorzien van leuke tekeningen
door Jeanne met behulp van de andere vrijwilligers.
Ook ons uithangbord is weer als nieuw dankzij Rinka die
er een kunstwerkje van hee� gemaakt met vrolijke
kleuren, samen met de andere vrijwilligers.
Ook Jeanne hee� met hulp de ingang voorzien van een
heel vrolijke tekening. De droogplaats voor de was is
voorzien van een betonnen vloer zodat die niet steeds bij
veel wind in de modder terechtkomt.
Gary hee� gezorgd dat het sportveld van verlich�ng is
voorzien. De parkeerplaats voor de brommers is
uitgebreid zodat ze allemaal droog kunnen staan.
Jeroen en Vicky van Bruna Sterrenburg in Dordrecht
hebben gezorgd dat ook de laatste oude tegels vervangen
konden worden zodat nu het hele tehuis van een mooie
wi�e vloer is voorzien.

Van de voorzi�er
Dit is de tweede nieuwsbrief van 2017.
In Pohsanten is het nieuwe schooljaar weer begonnen.
Zeven nieuwe kinderen zijn opgenomen. Twee kinderen
zijn begonnen op de universiteit en twee kinderen zijn
begonnen aan een jaar studie/stage op een opleiding
voor cruise-personeel. Totaal zijn er nu 26 kinderen in het
tehuis, 5 op de universiteit en 2 op de cruise-opleiding.
Doordat de regering kort op de uitgaven aan scholen
moeten de leerlingen steeds meer zelf gaan betalen.
Vooral de kosten voor uniformen, boeken en prak�jk
vliegen omhoog. Sommige scholen eisen tegenwoordig
een extra maandelijkse bijdrage. Ook de kosten van de
dagelijkse levensbehoe�en gaan hard omhoog door de
hoge inﬂa�e. U begrijpt dat onze uitgaven groter worden
en onze inkomsten achterblijven.
Anak Agung Gede Abinanta Petrus
Reden om U allen te verzoeken om wegen te vinden om
Nick name (Agung/ Gungdeta)
ons te steunen. Diverse donateurs hebben in eigen kring
In the third semester I returned to college to start study at ac�es gevoerd met o.a. spaar- en fooienpo�en, een ac�e
campus STIPAR TRIATMA JAYA a�er comple�ng trainee
bij een huwelijksfeest etc. Mocht u in de gelegenheid zijn
semester 2 for 6 months. Earlier this semester I gathered dan houden wij ons van harte aanbevolen.
with my classmates to con�nue the lecture to proceed to Vertel ook uw omgeving over het bestaan van het tehuis.
the next semester, at which �me I also had to complete
U kunt deze Naluri natuurlijk ook doorzenden via email
the trainee report which was given about 1 month. The
naar uw familie, vrienden en kennissen. De kinderen
ﬁrst thing I did was to study the guidebook and then
zullen u dankbaar zijn.
I started compiling reports from the introduc�on and the
table of contents ﬁrst and then I proceeded to make
Peter ten Cate, voorzi�er s�ch�ng Giri Asih
chapters 1 through 5, which is not easy to arrange.
Preparing this report I also searched a lot of informa�on
about my trainee's place un�l I got all the informa�on
needed in the report, a�er my report was completed it
must be corrected ﬁrst by the supervisor to correct the
word as well as the wrong sentence un�l the report is
ready to be tested. A�er my report is se�led I am ready to
be tested to retrieve the value. All of the prepara�on of
trainees reports. Next I went back to college as usual both
prac�ce and theory, I am very excited in study and also
I follow other extra ac�vi�es like fruit carﬁng and futsal
be very excited in this case because this is my hobby too,
I got a lot of support from my friends whom can be
invited to learn together, and I am very grateful for the
support of Papa Theo and Papa Jeri who helped me a lot
and be the sponsors sincerely supported me in con�nuing
the lectures.
Thank you very much
Gungdeta

Onderwijs is heel belangrijk voor de ontwikkeling van een land, daarom
vinden we het heel belangrijk dat de kinderen goed onderwijs ontvangen, om
zo ook mee te kunnen bouwen aan de toekomst.
We hebben een kleuterschool waar 50 kinderen gebruik van maken, u kunt
ons helpen met het in stand houden van deze kleuterschool.
Uw dona�es zijn van harte welkom.

Toekomstplannen

Fundraising

Even kort voorstellen: wij zijn Ingrid & Gary en we vertellen hier graag kort even over onze werkzaamheden!

Het inzamelen van geld voor de kosten op Bali is een
con�nue strijd. Wij zijn daar goed mee bezig, maar zoals
met alle goede zaken: het kost energie om dit in stand te
houden. Zodoende zijn wij al�jd bezig met nieuwe ideeën
om op een gave wijze geld te blijven inzamelen. Wij
benaderen regelma�g bedrijven, individuen en vrienden
om hierover mee te denken. Wij zijn ervan overtuigd dat
er op Social Media (denk crowd sourcing, networking) ook
erg veel goeds te behalen valt. Wij hopen dat de vrijwilligers en hun vrienden kringen ideeën met ons zullen
delen tot het opbrengen van inkomsten zodat wij ons
vrijwilligerswerk kunnen voortze�en en de kinderen de
opleiding en opvoeding krijgen die ze verdienen.
Help ons op dit voor elkaar te krijgen! Denk mee! Deel je
ideeën! Organiseer een beneﬁet concert! Wij zijn razend
enthousiast en horen graag hoe jullie kunnen helpen!
Alvast bedankt! En tot snel.

Vrijwilligers die naar Bali (willen) gaan
Wij zijn beiden zeer ac�eve vrijwilligers geweest binnen
het tehuis op Bali, en merkten al snel er heel veel waarde
ligt in de goede voorbereiding van de vrijwilligers op hun
�jd in het tehuis. Zodoende is in het bestuur van Giri-Asih
besloten om hier veel energie in te steken. Alle
aankomende vrijwilligers worden benaderd en de kans
geboden tot contact met ons, om zo via telefoon, email,
of met een kop koﬃe een goed gesprek te voeren over
hoe het in Pohsanten eraan toe gaat. Wij zijn hier nu een
aantal maanden mee bezig, en merken dat de vrijwilligers
hier ontze�end veel waarde aan hechten! Al de kleinste
details over waar de supermarkt precies zit, of wat er zoal
in de ochtenden gebeurt in het tehuis, zet de vrijwilligers
meer in hun kracht. Dat doet ons deugd!
Naarmate deze vorm van informa�eve uitwisseling zich
uitbreidt zullen ook nieuwe mogelijkheden tot stand
komen, denk dan aan: vrijwilligers die ons gaan ondersteunen, of vlogs/blogs bijhouden etc.
We hebben er zin in. Jullie ook?!

Social Media
Op Facebook lee� een ac�eve pagina van het tehuis in
Pohsanten. Wij zijn druk bezig deze pagina nog dynamischer te maken, met alle leden die zich al hebben
aangemeld en hopelijk ook met nieuwe aanwas van
enthousiaste volgelingen. Zoals jullie weten is Social
Media hét middel dat momenteel veel teweeg kan brengen. Zodoende willen wij communica�e, goede ac�es,
bijeenkomsten, zelfs fundraising feesten en nog veel meer
laten ontstaan via, in de eerste plaats, Facebook. Let's
make it go VIRAL! Ben je al lid van de Facebook pagina?
Nodig dan je vrienden uit! Alvast dank voor de hulp om
ons op social media te ondersteunen!

Nieuwe bestuursleden
Met het vertrek van secretaris Marcel Melkert uit het
bestuur van Giri Asih Nederland in mei zijn ook drie
nieuwe leden bij het bestuurswerk betrokken: Gary
Andrews, Ingrid van der Laar en Joost van der Stappen.
Gary en Ingrid zullen nieuwe vrijwilligers begeleiden/informeren; Gary zal verder de website beheren en bijdragen aan het ﬁnancieel beheer. Ingrid doet fundraising,
waarbij ook zij social media gaat inze�en. Joost is inmiddels secretaris van het bestuur.
Alle drie nieuwelingen hebben het kindertehuis in Bali
bezocht en voelen zich erg betrokken. Ingrid hee� er zelfs
haar stage�jd doorgemaakt verslag geschreven. Gary is
een half jaar ac�ef geweest in de prak�sche begeleiding
en hee� allerlei verbeteringen tot stand gebracht, bijvoorbeeld verlich�ng op het sportveldje naast het tehuis.
Joost is als vader van Ruth, die 2 maanden vrijwilliger was,
vakan�e komen vieren in Bali.
Wij willen dat Giri Asih een goede toekomst hee� en
vinden het de moeite waard om in het bestuur in Nederland aan het kindertehuis bij te dragen.
Met de rou�niers Peter, Chris en André moet dat zeker
lukken.

De foto’s en taken van de bestuursleden zijn te vinden op:
h�p://www.giri-asih.nl/wie-zijn-wij/het-bestuur/

