
Onze kleuterschool is weer gestart met 45 
kinderen. De 3 kleuterleidsters gaan er 
weer volop tegenaan.

De computers uit het computerlokaal zijn 
verhuisd naar de aula in het tehuis zodat 
we meer ruimte hebben voor alle kleuters. 
Alle kinderen zijn weer voorzien van hun 
nieuwe uniformpjes mede bekostigd door 
onze sponsor Joop Honsbeek.
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Verbouwingen

Syariny en Dash 
Berlin

De verbouwingKleuterschool

Onze grootste sponsor is de wereldberoemde 
DJ Dash Berlin. Meer dan 300 dagen per jaar 
vliegtuig in en vliegtuig uit, optreden, slapen 
en weer op pad.

Tijdens een bezoek aan Indonesië kwamen ze 
even naar Bali met de bekendste zangeres van 
Indonesië, Syahrini om speciaal aandacht te 
schenken aan ons tehuis.

Lees meer op pagina 2

Kleuterschool Syahrini & Dash Berlin

Verbouwingen

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  November 2015

www.giri-asih.nl

Sinds begin dit jaar hebben wij in fasen 
verbouwingen uitgevoerd.  We zijn begonnen 
met de badkamers die dringend opgeknapt 
moesten worden.
De plastic deuren waren al een tijd verteerd en 
de tegels kwamen van de muren. Doordat de 
ondergrond bij de bouw van het tehuis niet 
voldoende was ingeklonken, leken de vloeren 
van de keuken, de eetzaal, de entree en de aula 
meer op een heuvellandschap waarbij veel 
tegels kapot waren gegaan.
Dat te repareren was een enorme klus, die 
echter fraaie vloeren heeft opgeleverd.

Lees meer op pagina 5

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 
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Met alle kinderen en de staf werden we opgehaald 
door een luxe bus. Omdat onze kinderen niet gewend 
zijn om in een auto of bus te reizen hadden we veel 
gevallen van wagenziekte. 
Bij aankomst in Denpasar kregen we een lunch 
aangeboden door de eigenaar van de Krisna-groep en 
daarna werden we gebracht naar een van zijn 
restaurants in Seminyak waar Dash Berlin en Syahrini 
hun opwachting maakten. We werden verwelkomd met 
een originele Balinese dans waarna we 2 cheques 
aangeboden kregen met een totaalbedrag van 125 
miljoen roepias, ruim € 8000,--!!!

Een TV-ploeg en veel fotografen waren aanwezig en ook 
was de importeur van Lamborgini sportwagens 
aanwezig met 2 wagens.

Daarna werd gezamenlijk het diner gebruikt, mochten 
de kinderen in de gele sportwagen plaatsnemen voor 
een foto en namen wij afscheid van onze gulle gevers.

Bedankt Dash Berlin, Syahrini, Krisna-groep en 
Lamborgini voor deze onvergetelijke dag. Het is heel 
bijzonder dat de kinderen dankzij Dash Berlin in 
aanraking komen met een heel andere kant van het 
leven en leren van deze situaties.

Dash Berlin en Syahrini

Ronny Lorentsz
Ronny Lorensz, één van onze kinderen van weleer, werkt 
nu bij een organisatie die micro-kredieten verstrekt. 
Hij is nu hoofd van de christelijke jeugdverenigingen in 
onze provincie en hij geeft onze kinderen in het tehuis 
gitaarles. We zijn benieuwd hoeveel talenten we gaan 
ontdekken.
De kinderen zijn in ieder geval heel enthousiast.

En wij zijn trots op Ronny!

Bijzondere samenwerking
Devi is een zeer getalenteerde jongedame van ons 
kindertehuis Pohsanten. Zij heeft zich de afgelopen jaren 
bekwaamd in de Balinese traditionele dans.
En Dash Berlin, een moderne westerse DJ, is al bekend.
Devi heeft een dans ingestudeerd waar ze haar 
traditionele dansvormen uitoefent op de muziek van Dash 
Berlin. Via onderstaande link komt U terecht op de 

Facebook pagina van het tehuis. Het is de moeite waard 
deze te volgen zodat regelmatig berichtjes binnen komen 
over de activiteiten op Bali.
https://www.facebook.com/theo.marianodicalouta/
videos/10206539111452335/

Collectebussen

Bij bakkerij de Man in Dordrecht staan collectebussen waar klanten regelmatig (klein)geld in deponeren. 
Dat alle kleintjes helpen klopt zeker, vanaf maart tot en met oktober is maar liefst € 462,90 opgehaald. 
Namens de kinderen heel veel dank
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Gung De is aan zijn derde jaar Hoger Hotel 
Management begonnen aan de Dhyana Pura 
universiteit. Regelmatig loopt hij stage in een restaurant 
of hotel. Momenteel doet hij dit in het pas geopende 
Trans hotel met 200 kamers en conferentie 
mogelijkheden. Zijn droom is om stage te mogen lopen 
in Australië want met zo'n ervaring zijn de 
mogelijkheden op Bali veel groter om een goede baan 
te vinden.

Asti is alweer bezig aan haar
2e jaar op de Stikes 
academie in Banyuwangi, 
een stadje aan de overkant 
van de Bali straat op Java, 
om een vakkundige 
verpleegster te worden.

Gung Deta is begonnen 
aan een opleiding aan de 
Mapindo universiteit om zich ook verder te bekwamen 
in het hotelvak maar dan speciaal voor de bereiding van 
eten en drinken.

Eka is vertrokken naar de Undiksa universiteit in 
Singaraja. Zij gaat de 4-jarige opleiding tot 
onderwijzeres volgen.

Wanneer de kinderen in staat zijn om een verdere 
studie te volgen zullen wij proberen daaraan te 
voldoen. Het genoten onderwijs op SMP en SMA is 
onvoldoende om een redelijke baan te vinden.

Wat enorm helpt is dat Dash Berlin tijdens concerten 
polsbandjes verkoopt. De opbrengst hiervan komt ten 
goede aan het studiefonds voor de kinderen in 
Pohsanten. Hierdoor kunnen wij hen helpen te 
studeren waardoor de toekomst er voor hen en hun 
families veel beter uitziet!!

Veel kinderen gaan studeren Bezoek Malou van Rede

Tijdens de kerst in 2012 was Malou twee weken te gast in 
het tehuis. Zij bracht destijds ruim € 6000,-mee die ze had 
bijeen gebracht tijdens optredens in schouwburg De Kring 
in Roosendaal met haar dansschool Sisa.

Ze gaf de kinderen van ons tehuis westerse dansles en 
trachtte zelf de Balinese danskunst onder de knie te 
krijgen. Het bloed kruipt waar het niet gaan kan en Malou 
verlangde terug naar Bali en wilde ook Java en de Gili 
eilanden verkennen.

Tijdens deze vakantie kwam ze natuurlijk naar Pohsanten. 
Vier dagen vol herinneringen ophalen en dansen werden 
een compleet feest. Oude dansen zaten er nog een beetje 
in bij de kinderen maar Malou heeft ze een aantal nieuwe 
geleerd.

Er werd voor Malou speciaal Bakso gemaakt waar ze zelf 
ook nog aan mee heeft gewerkt. Bakso is een soort soep 
met ballen waar iedereen hier dol op is. Ook zijn we met 
Malou naar de tempel Rambut Siwi geweest. Alle kinderen 
en de staf mee op de aanwezige brommers en de rest 
werd gebracht met de auto van de broer van ibu Ketut. Als 
het aan Malou ligt zal dit zeker niet haar laatste bezoek 
aan het tehuis zijn en wij zien haar graag terugkomen.

Bracelets van Dash Berlin helpen de kinderen in Pohsanten studeren.
Bestellen? Ga naar http://electricfamily.com/products/dash-berlin



Onze kleuterschool is weer gestart met 45 kinderen. De 
3 kleuterleidsters gaan er weer volop tegenaan.

De computers uit het computerlokaal zijn verhuisd naar 
de aula in het tehuis zodat we meer ruimte hebben 
voor alle kleuters. Alle kinderen zijn weer voorzien van 
hun nieuwe uniformpjes mede bekostigd door onze 
sponsor Joop Honsbeek.

We vragen een kleine bijdrage aan de ouders wanneer 
zij daartoe in staat zijn. Voor arme ouders is de 
kleuterschool uiteraard gratis. Juf Ayu is momenteel 
zwanger maar op Bali kennen we geen lang 
zwangerschapsverlof. Het is hier bevallen en zo snel 
mogelijk weer aan de slag. De drie juffen hebben een 
heel goede band en lossen alles onderling op.

De kleuters komen om 7 uur en gaan om 10 uur weer 
naar huis. Tussendoor krijgen ze altijd te eten en te 
drinken.

De lessen zijn aan strakke regeringsregels gebonden 
maar bij ons wordt daar regelmatig van af geweken 
naar een meer westerse benadering. De kleuterschool 
is enorm belangrijk, hier wordt een basis gelegd voor de 
verdere opleiding, als kinderen al met een 
achterstand op school komen wordt het nog 
moeilijker om de opleiding goed te doorlopen. 

Aangezien deze kinderen allemaal wonen in een gebied 
met weinig mogelijkheden is educatie van heel groot 
belang voor een betere toekomst. En die starten we 
hier!

Toen de eigenaar van Koetshuis de Burcht in Leiden 
hoorde over Giri Asih bood hij spontaan aan om in zijn 
mooie restaurant een benefietontbijt te houden ten 
behoeve van de kinderen in Pohsanten.
Vorig jaar hebben we dat inderdaad gerealiseerd. 
Ongeveer zeventig mensen schoven aan de ontbijttafel, 
aan die rijkelijk gedekt was met allerhande lekkers. 
Tijdens het ontbijt werden er loten verkocht waarbij 
men maar liefst één op de drie kans maakte op een 
prijs. Waarvoor wij met name de Leidse 
middenstand natuurlijk hartelijk danken.
Ook op muzikaal gebied werden de ontbijtgangers 
verrast. Leden van het koor Young@Heart verzorgden 
een flash-mob. Eén van hen zette het welbekende 
Ob la di van de Beatles in, van lieverlee vielen er steeds 
meer zangers en zangeressen in en al gauw stond het 
hele koor te zingen. Na nog een paar vrolijke nummers 
gebracht te hebben, waarbij iedereen aangespoord 
werd vooral mee te zingen, bracht Dewi ten Cate nog 
een prachtig nummer. Zij benoemde alle aanwezigen 
helden, omdat zij de kinderen in Pohsanten steunen en 
een warm hart toedragen.
Na het ontbijt was er nog de mogelijkheid om deel te 
nemen aan de stadswandeling. Vooral hulde aan de 
dapperen die daaraan mee gedaan hebben en aan de 
gidsen, het goot helaas pijpenstelen.
Een zeer geslaagd evenement, wat zeker een vervolg zal 
gaan krijgen.

Namens het bestuur, Joke Larrewijn

Kleuterschool!

Giri Asih, verslag ontbijt

Vacature Secretariaat 2016:

We willen graag in contact komen met een vrijwilliger die het bestuur 
kan versterken door het secretariaat op zich te nemen. Info hierover 
kunt u verkrijgen via het mailadres info@giri-asih.nl of bij de huidige 
secretaris Marcel Melkert. Zijn mailadres is melkedio@kpnmail.nl 
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Ze zeggen wel eens een kinderhand is snel gevuld, en wat ze 
daarmee precies bedoelen is dat kinderen al snel tevreden 
kunnen zijn met iets heel kleins en simpels. En dat is precies 
hetgeen wat mij voornamelijk zal bij blijven van mijn verblijf 
hier de afgelopen drie weken in het weeshuis. Zelden heb ik 
kinderen zo dankbaar gezien en zoveel vreugde zien beleven 
als hier in het weeshuis. Dagelijks wordt er veel gelachen, 
gezongen of soms ook gewoon gedanst. Het is voor mij een 
ervaring en avontuur geweest welke ik voor geen goud had 
willen missen en ik zou het echt iedereen aan kunnen raden.

Vanaf de eerste dag dat ik hier binnenkwam in het 
weeshuis heb ik mij volledig welkom gevoeld. En ondanks 
dat de eerste week soms wel even pittig was, omdat ik 
gewoon niet kon slapen ’s nachts vanwege alle 
omgevingsgeluiden heb ik mij niet een dag slecht gevoeld. 
Dit is mede te danken aan de geweldige gastheer en ook wel 
vader van het weeshuis Pak Eka en zijn lieftallige vrouw Bu 
Dewi die mij meer dan welkom hebben geheten. Pak Eka, die 
mij meerder keren heeft meegenomen en mij langzaam 
heeft ingewijd in de Balinese cultuur.  

Daarnaast moet ik zeker ook Bu Ketut en de dames van de 
keuken niet vergeten. Dames van de keuken die elke dag 
weer een fantastische maaltijd bereiden en Bu ketut 
vanwege haar enorme inzet en haar positieve 
uitstraling. Ze heeft mij echt wel in de watten gelegd, en ik 
voelde mij soms wel een beetje een prins als er iets speciaals 
voor mij was gemaakt, er een emmer warm water klaar 
stond waarmee ik mij kon douchen of dat ik even een 
massage kreeg. Daarvoor Bu Ketut enorm bedankt en ik heb 
enorm genoten van je aandacht en ook je goede humeur. 

Ik zou het  natuurlijk super vinden om jullie weer te mogen 
begroeten. Ik kan jullie wel zeggen dat ik echt van jullie ben 
gaan houden in de drie weken dat ik hier ben geweest. Het is 
mooi om te zien dat jullie een hele hechte groep zijn bijna 
een soort van familie, die elkaar ook echt wat gunnen. Voor 
mij is het prachtig om te zien dat kinderen nog blij kunnen 
zijn met iets simpels als een fiets of een bal. En dat ze niet 
zoals veel kinderen van jullie leeftijd in Nederland al 
ontzettend verwend zijn. Daardoor heel erg verveeld en het 
grootste deel van hun vrije tijd doorbrengen voor de tv of 
spelcomputer. Eigenlijk hoop ik dat jullie allemaal veel 
dromen want dit is heel belangrijk en moet je ook blijven 
doen.  

Mijn wens voor jullie is dat je datgene gaat doen waarvan je 
hart sneller gaat kloppen. Dat je gaat doen wat je echt je 
echt leuk vind en waar je ook goed in bent. Ik wil jullie 
oprecht bedanken voor de fantastische drie weken die ik hier 
heb gehad. Als ik geen andere plannen had gehad dan was 
de kans heel groot geweest dat ik er zeker nog een maand 
aan vast had geplakt. 

Jongens ik hou van jullie en jullie hebben een plekje veroverd 
in mijn hart.

Liefs Marco

Verbouwing
Bij de kleuterschool werd de speelplaats opgeknapt, het 
badmintonveld werd hersteld evenals de oprit.

De gasfles kreeg om veiligheidsredenen een speciaal huisje 
buiten de keuken en kapotte dakpannen werden vervangen.

Bijna al het houtwerk dat was opgegeten door een soort 
termiet werd vervangen door metaal en de ramen kregen 
fraai traliewerk en degelijke horren.
De laatste grote klus was het verven van de keuken, de 
eetzaal, de entree, de aula en de buitenmuren. Kleine 
klussen zoals een muur om de huistempel, een grotere voor-
ziening om ons afval te verbranden worden momenteel 
onder handen genomen.

Al met al een grote aanslag op onze reserves. We hopen dat 
die snel weer aangevuld kunnen worden.

Maar wat zijn we trots op de resultaten!

Afscheid nemen van Pohsanten

Het nieuwe traliehekwerk bij de ingang.



In Indonesië worden de vijf hoofdgodsdiensten erkend 
wat betekent dat ook alle hoogtijdagen gevierd worden. 
In december is de nieuwe speciale Bali-kalender 
beschikbaar met heel veel symbolen om wegwijs te 
worden in de wirwar van feestdagen want alleen op Bali 
worden ook de speciale eigen ceremoniële dagen 
gevierd.

Zo is er Galungan, de dag dat de voorouders op bezoek 
komen en 10 dagen later Kuningan wanneer de 
voorouders weer vertrekken.
De Balinese kalender beslaat 210 dagen en Nyepi is 
daarbij de Nieuwjaarsdag voorafgegaan door Ogoh 
Ogoh waarbij de boze geesten worden verdreven.  De 
inwoners maken voorafgaand aan deze dag grote 
afschrikwekkende poppen die door de straten gevoerd 
worden en 's avonds op de stranden verbrand. Op 
nieuwjaarsdag is er 24 uur geen licht, geen vervoer en 
totale stilte. Voor sommige toeristen een helse dag om 
24 uur in een hotel opgesloten te zitten, ommuurd door 
rieten matten en het verzoek geen lawaai te maken, de 
gordijnen in de kamer te sluiten en slechts een klein 
lampje aan te doen.

Verder kennen de Balinezen Odalan waarbij de 
verjaardag van de tempel gevierd wordt. Aangezien 
iedere familie een eigen tempel bezit en iedere wijk en 
ieder dorp betekent dit dan ook een overvloed aan 
ceremoniën waardoor Bali zo bekend is.

Verder zijn er uitgebreide ceremoniën voor 
huwelijksaanzoeken, huwelijken, geboortes, 
sterfgevallen, crematies, tandenvijlen, de puberteit 
afsluiten en nog veel meer speciale dagen die soms ook 
nog eens vier dagen in beslag nemen.

U begrijpt dat het dagelijkse leven op Bali vaak 
onderbroken wordt en de kinderen vaker dan in 
Nederland niet naar school gaan. Gelukkig zijn er in ons 
tehuis regelmatig vrijwilligers die met de kinderen ook 
veel educatieve activiteiten doen.

Theo

Lieve vrienden en Donateurs

In deze Naluri even bijpraten over de ontwikkelingen op 
het eiland.

De afgelopen maanden is de renovatie eindelijk 
voltooid. De badkamers zijn opnieuw betegeld en 
voorzien van aluminium deuren.
Al het aangetaste houtwerk is vervangen door metaal 
en deels aluminium, en ook de ramen zijn vervangen 
door mooi traliewerk en in de keuken, eetzaal en entree 
en aula ligt een nieuwe vloer.

Dit was deels nodig doordat er verzakkingen waren 
ontstaan in de afgelopen jaren.

Ook het sportveld voor de kinderen is opgeknapt en 
plek voor de verbranding van het huisvuil is verbeterd. 
Daarnaast is er ook een mooie muur rondom de tempel 
verschenen.

Een tegenvaller is de waterbron die is drooggevallen, 
wat dus inhoud dat we een nieuwe bron moeten 
aanboren en dit kan wel tot een diepte van 40 meter 
gaan leiden, of dit op korte termijn gaat lukken is maar 
de vraag. Er wordt nog steeds geboord, als er water 
gevonden wordt, komt er een bak als reservoir.

Diverse vrijwilligers hebben al reeds geprobeerd helaas 
zonder enig resultaat.

Het afgelopen jaar hebben wij diverse vrijwilligers 
mogen ontvangen  die enthousiast met de kinderen zijn 
bezig geweest, steeds geeft het emotionele afscheid 
aan hoe zowel de kinderen als de vrijwilligers dit 
hebben ervaren.

Ik dank alle donateurs voor hun goede gaven en hoop 
dat zij ons in de toekomst willen blijven steunen.

Mocht u ooit richting Bali gaan, bezoek ons tehuis en 
ervaar hoe belangrijk het is voor de kinderen om de 
kans te krijgen een toekomst op te bouwen.

Peter ten Cate, voorzitter

Feestdagen op Bali Van de voorzitter


