Naluri en Balibelevenissen februari 2019

Van het bestuur: Wij melden jullie dat wij na het overlijden van Gert ons beraden over het vervolg: hoe
blijven we zo goed mogelijk verbonden met ons kindertehuis? Ons bestuurslid Edwin is daarom de hele
maand februari in het tehuis om een aantal zaken te regelen en de huidige situatie te bekijken. Volgende
maand daar meer over.

Van het kindertehuis:
De schooldagen beginnen al vroeg, vanaf 13.00 druppelen de jongste kinderen weer binnen en om 15.00
zijn de scholen van de oudste kinderen dan ook afgelopen.
De verdere middag wordt besteed aan het middageten, huiswerk maken, een dutje, sommige gaan naar
hun sportclubje of gewoon wat rondhangen.
In de avond worden er, behalve 2á3x per week Engelse les, ook met regelmaat filmavonden gehouden. De
kinderen mogen dan de film uitkiezen en de vrijwilligers zorgen ook wel eens voor lekkere hapjes. Er is van
vrijwilligers sponsorgeld pasgeleden een screenprojector aangeschaft. Nu kan er heel knus in de BaleBale(de overdekte rustplaats in de voortuin) film gekeken worden. Laura, Wout en Emil (de vrijwilligers die
er nu zijn) hebben laatst ook leuke lampjes opgehangen en het gezellig aangekleed. Iedereen vond het
superleuk!
Voor Vito zijn verjaardag wilden de jongens graag vis maken. Hup samen op naar de markt, daar 30 vissen
gekocht en eenmaal thuis werd er een zelf geïmproviseerde BBQ gemaakt. Door de speakers kwam
gezellige muziek en alle jongens waren aan het helpen. Ook Putu Juli, de tuin/klusjesman, hielp mee en
was erg enthousiast. Met het avondeten was het dan zover en was er voor iedereen een heerlijke grote vis.
Wat een feestmaal! En wat hebben ze gesmuld!
Emil en Wout hebben voetbalgoaltjes gemaakt van bamboe. Emil is met
de man van Bu Ogy, de schoonmaakster, de wildernis in gegaan opzoek
naar bamboe. Eenmaal gevonden kon het bouwen beginnen. Eerst
zorgen dat ze de goede afmetingen hadden en toen kon het klussen
beginnen. Met de hulp van Putu Juli was het zo gefixt. De kinderen
hebben er erg veel plezier van en ook met het sporttoernooi zijn ze goed
gebruikt.
Er zijn helaas weer wat valpartijtjes geweest met de scooters. Eerst
Laura, hechtingen in haar knie en aan de antibiotica en later moesten
Marsel en Marinus het bekopen.
Op Bali zit een ongeluk met de scooter in een klein hoekje!
Perancak, het huis van Pak Theo en Pak Gert is inmiddels opgeruimd.
Alle spullen zijn uitgezocht, een deel van hun kleding is naar de kinderen
gegaan en een deel naar de mensen in het dorp.
Ook de tuin is weer een beetje op orde gebracht. Helaas heeft de pomp van het zwembad het begeven,
waardoor de zwemlessen even stilstaan.
Het laatste weekend van januari is er een sporttoernooi gehouden en deden ze de volgende sporten:
voetbal, volleybal, basketbal, badminton, pingpongen en estafette. De kinderen werden opgedeeld in 4
teams en elk team had een teamcaptain. Iedereen deed supergoed mee en het waren 2 gezellige dagen.
Het was ook erg leuk om te zien hoe iedereen zijn eigen talenten heeft, iedereen is wel ergens goed in! Het

is uiteindelijk gelijk spel geworden. Een quiz met algemene kennisvragen heeft uiteindelijk bepaald wie de
winnaar is. Met het winnende team, Yanus, Nila, Ninda en Adri, zijn de vrijwilligers vervolgens uiteten
gegaan. Ook hadden ze een sportiviteitsprijs, die is gewonnen door Marsel en Nita, voor hun goede inzet
en sportieve beslissingen.

Het tehuis werd op een dag verrast.
Een sponsor heeft ze verwend met een lekker avondmaal. Toen ze voor het eten de eetzaal in kwamen,
stond er ineens voor iedereen een box van de JFC. (Dit is vergelijkbaar met de KFC in Nederland) Alle
kinderen stonden te springen en hebben er heerlijk van genoten. In de box zat rijst, een stuk kip en een
pakje drinken.

Op 5 februari was het Chinees Nieuwjaar en waren de kinderen vrij. Nu zul je denken wat heeft het
Chinees Nieuwjaar met Bali te maken hebben.
Yanus vertelde mij dat ze op Bali alle religies respecteren en daarom vrij zijn. Wat een mooi gegeven!
De vrijwilligers, pak Ronny en bu Ayu zijn die dag naar het park geweest, waar ze gezellig hebben
gepicknickt.

Vanaf nu zullen jullie 2 nieuwe rubrieken te zien krijgen.
Verjaardagen, hiep, hiep hoera!
Cinta, 13 jan, 14 jaar geworden
Vito, 17 jan, 16 jaar geworden

Een kind aan het woord!

- Wat is jouw naam en leeftijd?
Mijn naam is Putu Karmita en ik ben 20 jaar oud
- Hoe lang heb je in het Pohsanten kindertehuis gewoond?
Ik heb vijf jaren in het kindertehuis gewoond, 2012-2017
- Wat was jouw reden om naar het kindertehuis te verhuizen en is dit waargemaakt?
De reden om in het kindertehuis te gaan wonen is om later zelfstandig te kunnen zijn, naar school te gaan
en om mijn dromen te kunnen vervullen. Ik ben erg dankbaar dat ik dit heb kunnen doen, waarbij ik nu een
goede basis heb om op mijzelf te wonen en mijn eigen geld te verdienen.
- Wat vind jij het leukste van het kindertehuis?
Ik vind het leukste dat ik Engels kan leren met alle Nederlandse vrijwilligers die naar het tehuis komen. Ik
vind het echt leuk om één op één met de vrijwilligers te zitten en van hun te leren.
- Wat zijn de dingen die jij geleerd hebt voordat jij het kindertehuis verliet?
Voordat ik het kindertehuis verliet heb ik heel veel dingen geleerd die mij nu van pas komen, zoals koken,
Engels en vooral allerlei positieve dingen doen.
- Wanneer heb jij het kindertehuis verlaten?
Ik heb het kindertehuis medio oktober 2017 verlaten
- Waar leef jij nu en met wie?
Eerst had ik een kamer voor mijzelf gehuurd in Legian, later kwam mijn broer (Artut, een oud tehuiskind)
bij mij wonen. Later ben ik bij Yoga (ook een oud tehuiskind) gaan wonen en nu leef ik in mijn eigen huisje
in Malang (een wijk in Denpasar, de hoofdstad van Bali).
- Met wat voor werk verdien je je geld? Hoeveel uur per week werk je?.
Ik moet heel hard werken voor mijn geld, gemiddeld 50 uur per week. Ik werk in de huishouding van een
toeristenhotel in Denpasar.
- Wat heb jij in jouw kindertehuis periode geleerd dat jou vandaag de dag helpt in jouw werk?
Ik heb veel dingen geleerd, zoals de mogelijkheid om naar school te gaan, de Engelse lessen van de
Nederlandse vrijwilligers en veel zelfstudie.

- Waar zie jij jouzelf in vijf jaar tijd en hoe ga je dat bereiken?
Mijn droom is om op een cruiseschip te gaan werken om geld te kunnen verdienen voor mijn familie. Ik
blijf dit net zolang proberen en voor leren totdat ik mijn doel bereikt heb.
- Hoe zou jouw leven er uitgezien hebben als jij nooit in het kindertehuis gewoond zou hebben?
Dan had ik waarschijnlijk geen kansen gekregen om naar school te gaan en zou dan de hele dag op het
veld moeten werken zoals mijn moeder. Ik denk dat ik nooit zou hebben kunnen ervaren hoe het is om
naar school te gaan.
- Wat mis je het meest uit de tijd dat jij in het kindertehuis zat?
Wat ik het meeste mis is het samen zijn, het samen eten, samen spelletjes doen en samen studeren. Nu
ben ik vaak alleen in mijn huis. Het meeste mis ik nog om met de Nederlandse vrijwilligers naar de mooie
plekken op Bali te gaan.
- Is er nog iets wat jij wilt vertellen?
Ik hoop dat wij ooit met zijn allen weer bij elkaar kunnen zijn net als vroeger.
__________________________________________________________________________________

Als laatste wil ik iedereen en zeker onze sponsors, namens de Giri Asih stichting hartelijke bedanken voor
de steun die wij, op wat voor manier dan ook, mogen ontvangen voor onze kinderen!
Sampai jumpa!
Hagar

