
Onze Linus, officiële naam Marselinus 
Tanggu, geboren op 4 oktober 1994 op 
het eiland Sumba, zit momenteel in de 

3e en hoogste klas van het SMA.
Dit betekent dat hij komende zomer 
klaar is met school. Behalve dat hij 
goed kan schaken vindt Linus het 

prachtig om zijn spieren te ontwikkelen 
met zelfgemaakte gewichten van 

cement en het moet gezegd, je ziet dat 
het resultaat heeft. 

Lees meer op pagina 4

Nieuwe leiding Bracelet’sEen kampioen in de maak

Wat later dan gepland ontvangt u hierbij 
de nieuwe Naluri. Er is in de afgelopen 

periode veel gebeurt waarvan we u op de 
hoogte willen stellen omdat het 

belangrijk is voor het dagelijks reilen en 
zeilen van het tehuis in Pohsanten.

Vanwege persoonlijke omstandigheden 
heeft Batty moeten besluiten om te 
stoppen als leidster van het tehuis. 

Lees meer op pagina 2

Linus Van de voorzitter Dash Berlin

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.

Wie zijn wij?

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.

Nieuwsbrief van de stichting giri-asih 4 december 2013

www.giri-asih.nl

Rekeningnummer: NL61ABNA 0572 5788 22

Zoals jullie wellicht al weten is Dash Berlin 
http://dashberlinworld.com al een aantal 

jaren een heel belangrijke en vaste sponsor 
van de kinderen van het tehuis. Zonder 

hun bijdrage zou het niet mogelijk zijn te 
doen, wat we nu kunnen doen.

De mannen van Dash Berlin reizen de hele 
wereld over, hebben overal mega grote 

concerten. Recent waren ze te gast in het 
programma ‘Late Night’ van RTL 4 bij 

Humberto Tan.
Lees meer op pagina 2

Dit is de derde uitgave van de vernieuwde 
Naluri, 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 



Nederlandse DJ 's die in de top van de wereld staan 
zoals Tiesto, Armin van Buuren, Afro Jack en Hardwell 
maar óók Dash Belin hebben tijdens de Amsterdam 
Dance Event een vermelding gekregen via een speciale 
serie postzegels die uitgebracht zal worden.
Aangezien het restaurant van onze voorzitter Peter 
naast de locatie van de uitzending zit waren ze uitgeno-
digd om na de uitzending te komen eten, wat ze 
hebben aanvaard. Tijdens de uitzending werd bekend 
dat er van de grote Nederlandse DJ’s een postzegel uit 
gaat komen. 
Een ander geweldig initiatief is een bracelet (armband) 
die Dash Berlin op de markt heeft gebracht en waarvan 
de opbrengsten helemaal ten goede gaan komen aan 
het tehuis en de kinderen in Pohsanten. Een schitterend 
initiatief waar we heel erg blij mee zijn. Mocht u zelf 
ook een exemplaar van de bracelet willen aanschaffen, 
dat kan via www.electricfamily.com/dashberlin
Op deze site leggen ze uit waarom ze achter het tehuis 
staan en zoveel enthousiasme hebben voor het project. 
Zeer de moeite waart om even te gaan kijken op de site 
en te lezen waarom wij mogen rekenen op de steun van 
de mannen van DASH BERLIN.
Als ze optreden in Denpassar, wat regelmatig gebeurt, 
nemen ze vaak de tijd om het tehuis te bezoeken of de 
kinderen uit te nodigen om een kijkje te nemen in hun 
wereld. Het valt te begrijpen dat dit voor de kinderen 
heel overweldigend is maar ook heel leerzaam dat ze 
kennis kunnen maken met een ander stukje van deze 
grote wereld. 

Bracelet van Dash Berlin Van de voorzitter
Zij is in 2008 vertrokken uit Nederland en heeft met veel 
inzet het tehuis van de grond opgebouwd tot wat het nu is. 
Naast het tehuis zijn ook de contacten in de buurt 
opgebouwd, de kleuterschool gerealiseerd en de projecten 
zoals de groentetuin opgezet. Haar drijfveer was de 
kinderen die onder haar hoede waren kansen te bieden 
door goede zorg en studie.
We zijn haar zeer erkentelijk voor al het werk dat zij 
verricht heeft. Door wat opgebouwd is, kan de nieuwe 
leiding verder bouwen en in overleg met Gert en Theo en 
het bestuur, aan de slag met een mooi tehuis.
Batty heeft inmiddels afscheid genomen en er is een 
nieuw echtpaar wat de leiding op zich zal nemen. Ibu 
Ketut die sinds februari in Pohsanten werkt en een 
belangrijke hulp is gebleken, blijft als stabiele factor in het 
tehuis.
Batty zal waar mogelijk, contact blijven houden met de 
kinderen.
Het dagelijkse bestuur bestaande uit mijn persoon als 
voorzitter, Marcel Melkert als secretaris en Chris Maas als 
penningmeester en overige commissie leden Andre 
Schoonhoven en Joke Larrewijn, zijn ook in de 
achterliggende zomermaanden druk bezig geweest om 
plannen te maken om de benodigde financiën bij elkaar te 
krijgen die nodig zijn om ons tehuis te kunnen laten 
bestaan.
De financiële crisis is ook ons niet voorbij gegaan. Helaas 
moesten sommige donateurs afhaken omdat ze moeite 
hebben om de eindjes aan elkaar te knopen.
Reden te meer voor ons team om een tandje hoger te 
schakelen en vol gas er tegen aan te gaan, om de 
benodigde gelden binnen te halen om de maandelijkse 
kosten van het tehuis te betalen. Op Bali is sprake van 
een grote inflatie wat de kosten opdrijft.
In deze nieuwsbrief leest u daarover meer. Uiteraard staan 
wij altijd open voor initiatieven van vrienden en donateurs.
Belangrijk voor ons om te melden is dat Nanya Burki haar 
taken in het bestuur heeft neergelegd, zij heeft zich 
ingezet de afgelopen jaren 
om hier in Nederland de 
zaken zo te regelen dat 
alles in Bali kon doorgaan. 
Zij gaat met haar partner 
verhuizen naar Jakarta en 
vandaaruit zeker het tehuis in 
Pohsanten blijven volgen en 
ook bezoeken. Nanya ook 
enorm bedankt voor alle inzet 
in de afgelopen jaren.
Ik wens u veel lees plezier 
met het lezen van deze 
nieuwsbrief.

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.
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U heeft in de vorige Naluri 
kunnen lezen dat er grote 
problemen zijn met 
termieten. Zij vreten alles
op wat van hout gemaakt is, 
waardoor deuren en ramen 
beschadigd zijn en ook 
problemen kunnen ontstaan 
voor dragende delen van het dak. Wij hadden om 
hulp gevraagd en die is gekomen!!  
Inmiddels hebben wij een grote subsidie van een 
organisatie ontvangen.
De organisatie heet "De Ziekenfondsbode", zij  
hebben ook een website waar u meer kan lezen 
over alle activiteiten die zij ondersteunen: 
www.ziekenfondsbode.net78.net
Dit fonds maakt het mogelijk alle schade direct aan 
te pakken en te herstellen voor er gevaarlijke 
situaties gaan ontstaan.
Er wordt in Bali al volop gewerkt aan het herstellen 
van de schade, nieuwe kozijnen en ramen worden 
geplaatst, allemaal van aluminium. Hiermee 
hebben de termieten hun smakelijke maaltijd 
verloren en kunnen de kinderen in een veilige 
omgeven wonen en studeren. Er moet nog flink 
wat gebeuren maar er wordt met veel inzet 
gewerkt aan het herstel, dus dat gaat helemaal 
goedkomen.
Er zijn nog sommige onderdelen wel herbruikbaar, 
deze proberen we te verkopen.
Heel veel dank aan het ‘De Ziekenfondsbode’, we 
houden u op de hoogte van de vorderingen van de 
herstelwerkzaamheden.

De termieten, een plaag 
en een oplossing!

Riki heeft een gehoor apparaat 
nodig.
Riki is een beetje ons zorgenkindje. Hij is geboren 
met een open verhemelte als gevolg van 
ondervoeding bij de moeder. Er is nooit medische 
aandacht voor hem geweest.
Wie zijn ouders zijn is onbekend. Hij is tweemaal 
geadopteerd en omdat zijn tweede adoptiemoeder 
niet meer voor hem kon zorgen is hij bij ons terecht 
gekomen. Vanaf zijn geboorte is ook zijn gehoor heel 
slecht. 
Op school kan hij heel slecht meekomen en zijn 
gehoorprobleem zorgt er dan ook nog voor dat ze 
hem maar achter in de klas zetten. Omdat één oor 
ontstoken was is hij met Ibu Ketut naar een oorarts 
geweest die eenmaal in de week op zaterdag zitting 
houdt in Negara. Volgens de berichten zou hij om 9 
uur aanwezig zijn maar zoals dat hier gebruikelijk is, 
kwam hij uiteindelijk om 6 uur 's avond. Riki kreeg 
druppels en moest de volgende zaterdag weer 
terugkomen. We hadden Ibu Ketut gevraagd om te 
informeren naar een oplossing voor zijn doofheid.
Nu was de dokter wel op tijd en om 11 uur belt Ibu 
Ketut of we 2.750.000 roepia hebben. 
(Ongeveer € 200,-- dus hier een heleboel geld!!). 
We vonden het wel erg veel voor het verhelpen van 
een oorontsteking maar toen ze het geld kwamen 
halen had Riki trots een hoorapparaat in en kon hij de 
vogeltjes horen fluiten.
Riki is heel goed met de bal en dan met name sepak 
takraw. Een soort volleybal maar dan met de voeten.
Hoe de toekomst er voor hem uit gaat zien is moeilijk 
te voorspellen maar voorlopig vindt hij bij ons nog zijn 
thuis.

voor de renovatie

na de renovatie
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Devi en Nindi zijn 2 nieuwe bewoners van ons tehuis.
 
Devi heet officieel Ni Made Devi Susijawati en komt uit 
Pangkung Jangu, een dorpje in de bergen. Ze is van 
13 mei 1999 en, niet zo vreemd voor een balinees 
meisje, houdt van balinese dans.
Ze zit in de 2e klas van het SMP.
Haar droom is om dokter te worden. Ze doet het in 
ieder geval op school heel goed, dus wie weet.
 
Nindi heet officieel Ni Putu Wahyuni en komt uit Angge-
sari, een klein dorpje in de provincie Tabanan.
Ze is van 26 december 1998 en zit ook op het SMP. Ook 
zij houdt van balinese dans.
Haar doel is om ooit manager van een hotel te worden 
dus wanneer ze goed kan leren zal later voor haar de 
hotelschool nodig zijn.
Beide dames zijn al helemaal thuis in de asrama en 
volledig opgenomen in het grote gezin.
Omdat er een aantal kinderen na het behalen van hun 
diploma de wijde wereld zijn ingetrokken en er maar 2 
binnen zijn gekomen is de bezetting van het tehuis wat 
lager dit jaar. Dat komt goed uit want we gaan een 
dezer dagen beginnen met de renovatie en zullen de 
kinderen steeds moeten verhuizen omdat hun kamer 
onder handen genomen wordt.
Volgend jaar hopen we het aantal kinderen weer te 
kunnen opvoeren als de financiën het tenminste zullen 
toelaten.

Vervolg Linus, kampioen in de maak 

Ook zijn zelfvertrouwen is hiermee flink gegroeid. In het 
voorjaar was er op school een militair die kwam kijken 
of er kandidaten waren voor de plaatselijke boksclub en 
Linus werd er onmiddellijk uitgepikt omdat hij een 
typisch lichaam voor een bokser zou hebben.
De man kwam zich keurig voorstellen in het tehuis en 
heeft direct een schitterende toespraak gehouden over 
normen en waarden die door onze kinderen ademloos 
werd beluisterd.
Voor Linus betekent de boksclub een kans om zich 
sportief te ontwikkelen en bestaat de kans dat hij na 
het behalen van zijn diploma in aanmerking komt om in 
het leger opgenomen te worden.
Linus is misschien net iets te klein voor het leger maar 
wanneer hij goed presteert zal dat geen probleem zijn.
Hij is nu enthousiast aan het trainen want hij weet dat 
daar veel van af hangt.

Ontbijt voor Giri Asih en Charity Run 
voor Giri Asih
Op 16 en 23 november zijn er twee activiteiten waar-
mee het bestuur hoopt geld in te zamelen voor de 
stichting. 

Mocht het aan uw aandacht ontsnapt zijn, het ontbijt 
(slechts € 15,-- helemaal voor de kinderen in Bali) met 
eventueel een stadswandeling, is in Leiden. 
Zondagmorgen om 10 uur kunt u aanschuiven voor een 
heerlijk ontbijt. Er zijn nog plaatsen beschikbaar, als u 
interesse hebt graag mailen naar info@giri-asih.nl
Het is natuurlijk ook erg leuk om die dag in Leiden door 
te brengen, de winkels zijn dichtbij en de zee is ook niet 
ver!!

Als u de sportieve vrienden van Giri Asih wil ondersteu-
nen kan dat ook. Op 23 november is er een 
hardloopwedstrijd in de bossen van Zeist, waarbij de 
deelnemers zelf sponsoren zoeken en dit geld doneren 
aan het goede doel.
U kan ons steunen door een donatie te doen via de 
website http://www.2charity.nl/run 
  
Bij de goede doelen kunt u de Stichting Giri Asih vinden, 
een donatie kan via de site direct geregeld worden.

Devi en Nindi

Devi 15 jaar nindi 16 jaar
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