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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.

Vrijwilligers
in Pohsanten

Diploma Gung De
hotelmanagement

Hoewel er enige �jd geleden in de
Nederlandse media niet al�jd posi�ef werd
gesproken over vrijwilligerswerk in het
buitenland, hebben wij als s�ch�ng andere
ervaringen. In samenwerking met
‘’Vrijwillig wereldwijd’’ ontvangen wij veel
vrijwilligers
In Posanten zijn wij heel blij met hun komst
en de kinderen hebben er veel baat bij.
Lees meer op pagina 2

Na vier jaar studie hotelmanagement op de
universiteit Dhyana Pura in Denpasar was het
zover: Gung De is geslaagd en natuurlijk zijn
we naar de uitreiking van zijn diploma
geweest.

Verandering in
de leiding

Helaas zullen de "vader " en "moeder", pak Eka
en ibu Dewi ons per 1 januari gaan verlaten.
Vanwege persoonlijke redenen gaan zij weer bij
familie wonen.

Wij zijn blij dat we onze kinderen kunnen laten
studeren met behulp van vele sponsoren.

We zullen hun inzet van de afgelopen periode
enorm missen. Pak Eka blij� nog wel als
bestuurslid betrokken. Ronny Lorenz zal full�me
de nieuwe vader van het tehuis worden.

Lees meer op pagina 2

Lees meer op pagina 5

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

Vrijwillígers in Pohsanten
Sommige kinderen krijgen zwemles, hun taalvaardigheid
in het Engels verbetert zienderogen en ze leren over hun
grenzen heen te kijken. Op Nederlandse scholen wordt
gesproken over vaardigheden van de 21e eeuw die
jongeren nodig hebben om te overleven op een globale
arbeidsmarkt. Onze vrijwilligers geven met hun
aanwezigheid en ac�viteiten de kinderen in het tehuis te
werken aan deze competen�es: taalvaardig zijn in met
name Engels, crea�ef zijn, ICT vaardigheden, een
teamspeler zijn om er maar een paar te noemen.
De vrijwilligers helpen de kinderen met hun huiswerk en
vooral bij het rekenwerk hebben ze daar veel baat bij.
In oktober was er een grote compe��e met heel veel
onderdelen die de teamgeest van de kinderen sterk
verbeterde en waarbij vele talenten naar boven kwamen.
Slaapkamers, de keuken en andere ruimtes werden
opgeknapt en van leuke schilderingen voorzien.
Dankzij fundraising-ac�es die ze op facebook houden
kunnen er heel veel zaken aangescha� worden waar
anders geen geld voor is. Muziekinstrumenten, een tv,
een voetbalspel, boksbal, keyboard, boeken, whiteboard,
laptop, kleding, keukengerei. We konden brommer- en
ﬁetsonderhoud plegen, meubels aanschaﬀen, kinderen
kregen extra fruit en nog veel andere zaken waar we ze
heel erg dankbaar voor zijn.
Ook voor de vrijwilligers is het een hele ervaring. Voor
velen is Azië een totaal andere wereld en een verblijf hier
laat hen zien dat de mentaliteit en cultuur hemelsbreed
verschillen van de westerse maar daarom niet minder
hoe� te zijn. Ook zij leren heel veel van deze ervaring, het
is daarom dus geen kwes�e van zielige kinderen helpen
maar jongeren in de wereld die elkaar leren kennen en
daardoor meer begrip krijgen voor andere culturen en
een sterkere posi�e in kunnen nemen in de toekoms�ge
wereld.

Diploma Gung De hotelmanagement
Een aantal van 230 studenten, allemaal met een soort
Amerikaanse ou�it voor zulke gelegenheden, kregen hun
diploma.
Het gaat er allemaal heel oﬃcieel aan toe. Veel
vlagvertoon en na�onale hymnen. Daarna alle studenten
die persoonlijk hun diploma kregen uitgereikt en een ﬂink
aantal notabelen die zichzelf graag horen praten.
Uiteindelijk een zit van vier uur maar daarna waren er
grote buﬀe�en waar iedereen op afstormde. Het is op de
hele wereld hetzelfde.
Na aﬂoop werden we bedankt voor alle hulp door Gung
De en zijn trotse ouders waarvoor gezorgd was dat ze ook
aanwezig konden zijn.
In de huiskamer van de opa's Theo en Gert prijken zijn
afstudeerscrip�e en zijn bokaal.
We bedanken speciaal Gert Kuiper voor zijn jarenlange
steun om Gung De te laten studeren.
Theo en Gert

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 ten goede aan
de kinderen.

Iedereen in de ban van het PAP toernooi

Kunnen de kinderen wel allemaal tegelijk vrij zijn op
zoveel momenten achter elkaar? Er waren veel vragen,
“PAP Tournament”, dat is de naam van het toernooi
die we met name �jdens ons ontbijt, lunch en avondeten
geworden nadat we de kinderen van het tehuis vroegen
in het tehuis bespraken. Al gauw werd duidelijk dat we de
om 10 namen te bedenken en vervolgens op brie�es hun hulp nodig hadden van Pak Eka en Ibu Dewi, de posi�ef
top 2 op te schrijven. Een mooie naam als je het mij
ingestelde en capabele ‘ouders’ van het tehuis die de
vraagt, en ook een mooi toernooi. PAP betekent trouwens leiding hebben.
Pan� Asuhan Pohsanten, het tehuis van de kinderen.
We kwamen samen tot een plan, maarliefst 18 (!) onderdelen, verdeeld over 2 weken. We gingen voor 2 onderGoed, om bij het begin te beginnen, ik wist dat ik naar
delen per dag en lieten ruimte voor eventuele uitloop.
Bali, Pohsanten zou gaan om ruim twee maanden bij 23
Ook verdeelden we de kinderen in 4 teams: Groen, Blauw,
kinderen te gaan inwonen als vrijwilliger. Naast de te
Paars en Roze. We kozen bewust kleuren die niet gekopverwachten spanning voelde ik ook een nieuwsgierigheid peld zijn aan Balinese Hindoeïs�sche goden (Rood, Zwart,
naar wat de kinderen wel of niet leuk zouden vinden. Ik
Wit, Geel). Gebruik van die kleuren zou geheid zorgen
kon wel dingen bedenken, maar ja zouden ze dat wel leuk voor discussies over welk team een (heilig) voordeel had!
vinden, of aanvaarden van zo’n vrijwilliger? Aﬁn, ik heb
Zo gauw de kinderen werden ingelicht over een toernooi
een aantal weken goed nagedacht over hoe daar zou
zat er een spanning in de lucht. Via Pak Eka hoorden we
kunnen zijn en wat erg leuk voor ze zou kunnen zijn. En
dat er al veel vragen waren over hoe, wat, wanneer etc.
niet alleen leuk, maar ook leerzaam.
We maakten een mooi schema voor de te behalen punten
Na een aantal keer goed Whatsapp contact met Theo,
en een planning voor welk onderdeel op welke dag.
werd mij iets meer duidelijk hoe het daar in z’n werk ging
en wat de kinderen waarderen of zelfs verlangen. Naast
De 18 onderdelen waren:
Engels was ook sport en spel een belangrijke factor. Ook Estafe�e, Touwtrekken, Toneel, Dans, Culinair Werkstuk,
een forse pot eigen inbreng en crea�ef vermogen was
Toren maken, Mini Voetbal, Tafelvoetbal, Konami Cup
blijkbaar een waardevolle eigenschap om mee te nemen (voetbal op de PC), Badminton, Armpjedrukken, Thema
naar Bali.
(schilder) werkstuk, Darten, Eloquen�a (spreken voor een
Vooraf heb ik met vrienden gesproken over wat zij zouden groep), geheime puzzles (brain games), Schaken, Sponge
doen. Ik verzamelde zo wat goede ideeën. Eén van de
war (Sponstre�al), en Tafeltennis!
ideeën kwam van een vriendin die zei dat ik wel een
toneelstuk zou kunnen opvoeren. Puik plan, dacht ik. Het We bedachten dat we de kinderen eerst een week of drie
begon te dagen dat een toneelstuk ze zou kunnen leren
moesten trainen en laten oefenen, maar al snel bleek dat
om samen te werken, crea�ef te zijn, lol te hebben, naar zogauw de kids vernamen wat er ging komen, dat het niet
iets toe te werken etc. Ja! Dit was een gaaf idee, en het
snel genoeg konden beginnen. Alleen voor toneel en dans
leek me een universeel iets om toneel te spelen. Tevens
wisten wij dat de kinderen een kleine uitleg nodig hadden
hoorde ik van anderen die Balinezen kenden dat ze wel
om vervolgens samen een dans/toneelstuk voor te
van een beetje drama hielden. Dus! Toneel!
bereiden. We creëerden workshops voor deze onderdelen
Na wat meer denken kwam ik bij het idee om een toeren voor de andere zaken moesten ze zelf zorgen klaar te
nooi met ze te organiseren. Op mijn vroegere middelbare zijn. We begonnen één week na de aankondiging!
school deden wij elk jaar een klassentoernooi. Het was
het absolute hoogtepunt van het jaar waarin elke klas een Een aantal onderdelen waren voor alle leden van het
team werd dat op meerdere onderdelen moest wedijvteam, en andere onderdelen moesten de teams een
eren om de winst (en eeuwige roem, uiteraard) te
selec�e maken. Belangrijk was wel dat iedereen meedeed
behalen. De eerste vrijwilliger aan wie ik mn plan vertelde met het toernooi. Verlegenheid speelt namelijk een grote
was razend enthousiast en zei “Ik doe mee! Het klinkt
rol in de omgang met de kids. De kat uit de boom kijken
super gaaf!”. Nog een tweede vrijwilliger volgde al snel
doen ze bijna allen zeer goed! Zodoende had Pak Eka zeer
met evenveel enthousiasme en we begonnen met plangoed een aantal schema's gemaakt om in te laten vullen
nen. Hoe lang wordt duurt het toernooi? Hoeveel en
door de kinderen. Wie gingen welk onderdeel doen, en
welke onderdelen zullen we creëren?
wie was de leider per team.

Het toernooi verliep zo goed! Ik heb me zo verbaasd over
de inzet, crea�viteit en toewijding van de teams! Dat zeg
ik niet zomaar! Het was soms echt verbluﬀend goed.
Bijvoorbeeld voor de kookwedstrijd, en toneel. Wow.
De vrijwilligers, de ‘ouders’ Pak Eka en Ibu Dewi, en de
toezichthouders Theo en Gert, waren de Jury leden, en
�jdens het jureren (= proeven) van het culinair werkstuk
werden we stuk voor stuk weggeblazen door de briljante
details van het eten. Zo ook voor het bouwen van de
toren, wat een crea�viteit en kwaliteit.
Per onderdeel waren 1,2, 3 of 4 punten te verdienen. Zo
bouwde de strijd zich langzaam op. En naarmate de
onderdelen vorderden, werden koplopers en
achterblijvers zichtbaar. DE mo�va�e en emo�e van de
kinderen speelden een rol, maar toch bleven ze allen zo
goed meedoen. Voor ons, de vrijwilligers, was het hard
werken om de planning, eerlijke puntentelling, en
voorbereidingen (van bijvoorbeeld de geheime puzzels)
allemaal goed te laten verlopen.
Aan het begin van het toernooi maakte Team Paars en
Team Roze een fantas�sche sprint naar de top. Blauw
bleef achter, en groen kwakkelde wat ertussen.
Uiteindelijk bleef blauw laag staan maar met een
inpsirerende inzet, keer op keer. Groen hee� uiteindelijk
gewonnen! En Paars en Roze knokten elkaar de tent uit.
Het was heerlijk om mee te maken.
De winnaars staan vermeld op de muur als eerste edi�e
PAP toernooi. Ik hoop dat ze dit volgend jaar voortze�en.
Voor mij was het een fantas�sche ervaring, om van een
ideetje een werkelijkheid te maken. En om de kinderen te
zien knokken, leren, elkaar steunen, en lol maken… wauw.
Zo gaaf. Dit zou ik zo nog een keer doen.
Gary Andrews

Maya in het ziekenhuis.
In oktober kreeg Maya plotseling hevige krampen. We
waren bang voor epilepsie.
Gelukkig was er iemand met een auto die haar naar het
ziekenhuis kon brengen. Daar besloten ze haar op te
nemen. De volgende dag kregen we te horen dat het
beslist geen epilepsie was maar wat wel de oorzaak was
konden ze ons niet vertellen.
In het ziekenhuis in ons deel van Bali wil je niet terecht
komen. Het is gebruikelijk dat hier de familie al�jd
aanwezig is dus pak Eka en ibu Dewi hebben iedere nacht
in het ziekenhuis doorgebracht.
Na anderhalve week mocht Maya weer naar huis. Ze
kreeg een lijst mee van voeding die ze beslist voorlopig
niet mag gebruiken zoals de gebruikelijke sambal.
Zoals in Nederland wordt er geen bloed afgenomen of
verder onderzoek verricht. Wat Maya nu werkelijk hee�
gemankeerd konden de dokters niet vertellen.
Ze voelt zich gelukkig weer goed dus maar hopen dat dit
zo blij�.

Verandering in de leiding

Beneﬁetontbijt voor Giri-Asih

Voor de tweede keer hebben Tom en Clarita Holswilder
van Koetshuis de Burcht in Leiden onze s�ch�ng een
beneﬁetontbijt aangeboden.
Op een mooie zonnige zondagmorgen stonden in hun
gezellige restaurant de tafels gedekt voor ruim honderd
gasten. Na de gasten eerst de gelegenheid te hebben
gegeven van hun ontbijt te genieten, is aan de hand van
dia´s uitleg gegeven over onze organisa�e en verteld hoe
Na enig speurwerk bleek Ronny Lorenz beschikbaar. We
belangrijk het kindertehuis is voor de opvang van de
kennen hem al sinds 2002 toen hij verbleef in het weeshuis waar we vroeger sponsor voor waren en we hem en kinderen, maar ook voor hun toekomst.
vier andere kinderen konden laten studeren op de univer- We willen ook heel veel aandacht geven aan de opleiding
van de kinderen. En dan is de brug naar sponsoring
siteit.
Omdat zijn baan bij een coöpera�e in de toekomst komt makkelijk te maken. Aan de gasten is verteld over alle
mogelijkheden die er zijn om de kinderen ﬁnancieel te
te vervallen ( ze gaan stoppen met het verstrekken van
micro-kredieten wegens tegenvallende resultaten) en hij ondersteunen.
Dat was zeker het geval, er was volop ac�e �jdens de
zich 10 jaar lang hee� ingezet en vele jaren de leiding
veiling van �en schilderijtjes die gemaakt waren door de
hee� gehad van de christelijke jeugdbeweging van onze
provincie denken we dat Ronny de juiste persoon is voor kinderen en enkele van de leerkrachten van het kindertehuis. Al heel vlot werd er grif geboden met diverse hilarde verantwoordelijke taak van leider van ons tehuis.
Zijn vrouw zal par�me aanwezig zijn omdat ze haar baan ische momenten wanneer er tegen elkaar opgeboden
werd. Ook de beide dinerbonnen die werden aangeboden
nog niet wil opzeggen.
door onze voorzi�er Peter ten Cate brachten een mooi
bedrag op.
Pak Eka zal als bestuurslid van de Indonesische s�ch�ng
Er was ook een prach�g muzikaal intermezzo �jdens het
gelukkig toch met ons verbonden blijven zodat wij hem
ontbijt toen Dewi de microfoon nam en een paar prachniet voor al�jd hoeven te missen.
�ge nummers ten gehore bracht.
Voor Ronny de uitdaging om de prach�ge manier waarop Ook heel trots zijn wij op onze nieuwe sponsor Oprecht
Bewindvoering uit Leiden. Een maatschappelijk zeer
het tehuis is geleid voort te ze�en. Hij zal er niet alleen
voor staan want natuurlijk zullen Theo en Gert hem met betrokken bedrijf waar hulpverlening en probleemoplossing het uitgangspunt en de leidraad zijn.
raad en daad terzijde staan.
We kunnen terugkijken op een zeer geslaagd evenement
met een prach�ge opbrengst van € 2.375,-- waarvoor wij
Peter ten Cate, voorzi�er
uiteraard Tom en Clarita van Koetshuis de Burcht heel,
heel hartelijk bedanken.
Vooral voor pak Eka is het heel vervelend. Hij zal zijn
"kinderen" heel erg gaan missen en als voetbalmaniak zijn
vele werk op het gebied van voetbalwedstrijden met alle
clubs uit onze provincie. Aan ons de taak om dit op te
lossen, de ‘ vader en moeder’ van het tehuis zijn enorm
belangrijke personen in het dagelijks leven.

Joke Larrewijn-Schillemans

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.
Wilt u het dagelijks leven van de kinderen volgen? Bezoek dan onze facebook
pagina www.facebook.com/Giri.Asih.Founda�on/

Van de voorzi�er.

Het jaar 2016 is alweer bijna voorbij en weer is het dit
jaar gelukt om het tehuis in Pohsanten in stand te
houden.
Momenteel zijn er vier studenten op kamers en drie
studenten die dichtbij konden studeren en in het tehuis
konden verblijven maar die lopen nu een hal�aar stage in
Denpasar en dat betekent dat ze daar op kamers zijn met
de nodige extra kosten.
Opnieuw zijn er repara�es en verbeteringen aan zowel de
kleuterschool als het tehuis
verricht.
Veel vrijwilligers hebben hun steentje bijgedragen.
Toch wordt het steeds moeilijker om de eindjes aan elkaar
te knopen. Het tehuis wordt vrijwel volledig vanuit Nederland geﬁnancierd.
U begrijpt dat wij hopen dat u als sponsor uw steentje
blij� bijdragen en uw omgeving
op ons tehuis wilt a�enderen.
Misschien zijn er scholen die een sponsorloop willen
organiseren of is er een ergens een feest of bijeenkomst
die een goed doel willen steunen. Bijna der�g kinderen
zijn van uw hulp a�ankelijk.
Wanneer u of uw familie of uw vrienden Bali bezoeken
voor een heerlijke vakan�e dan is iedereen al�jd van
harte welkom om met eigen ogen te zien dat iedere cent
die we binnen krijgen volledig wordt besteed.
Het bestuur en de toezichthouders op Bali doen hun werk Jois
belangeloos.
In juli kwam Jois vanuit Sumba in ons tehuis. Met een
Wij wensen u ﬁjne feestdagen en een gezond 2017.
lee�ijd van 10 jaar erg klein voor zijn lee�ijd.
Zijn moeder is zoek en zijn vader zit in de gevangenis. Via
Peter ten Cate – voorzi�er Giri Asih
familie van onze Sumba-kinderen werden wij op hem
gea�endeerd.
In het begin dachten we dat hij alleen Sumbanees sprak
maar het bleek al snel dat hij nog moest wennen aan zijn
nieuwe situa�e.
Plotseling werd hij omringd door een heleboel grote
broers en zussen die zich allemaal verantwoordelijk voor
hem voelden.
De eerste dagen op school werd hij gepest maar Jois bleek
er direct op los te slaan tot groot plezier van zijn onderwijzer. De medeleerlingen wisten dus meteen dat er met
Jois, hoe klein ook, niet te spo�en viel.
Intussen hee� Jois zijn draai gevonden en hij blijkt een
heel pienter en leergierig joch te zijn die al snel leerde
ﬁetsen en nu vaak op een ﬁets van één van zijn grote
"broers" op pad gaat.

Henrie�e Wijnen hee� als vrijwilliger gewerkt in Pohsanten tot ieders tevredenheid.
Zij werkte als leidinggevende in een gemeentelijke organisa�e en had nooit gedacht terecht te
komen in een web van in�mida�e en pesterijen wat hee� geleid tot een slepend
arbeidsconﬂict. Wat dat lichamelijk en psychisch met je kan doen beschrij� zij uitgebreid in het
boek Julia’s Slangenkuil.
Tussen de verhalen door schrij� Henrie�e over haar �jd in Pohsanten, waar ze weer tot zichzelf
kwam en rust vond.
Enkele citaten uit het boek:

‘’Ik heb in Bali mooie, warme en bijzondere weken gehad. Ik vond het een voorrecht om deze �jd met
iedereen in het weeshuis te werken waar ik zo snel werd geaccepteerd en gewaardeerd’’.
‘’Het wordt goed geleid en beheerd in alle eerlijkheid, openheid en respect voor elkaar’’.
‘’Ik heb kleur in hun leven gebracht met al die mooie kleurplaten en deze kinderen hebben kleur aan mijn
leven teruggegeven’’.
“Thanks again what you have done for us. It was nice that you were here. We learned a lot from you’’!

