Nieuwsbrief Asrama Pohsanten maart 2019

Van het bestuur: Nadat bij het bestuur van meerdere kanten berichten kwamen over het onvoldoende
functioneren van Pak Ronny als leidinggevende van het tehuis, hebben wij in februari bestuurslid Edwin
Stokkermans afgevaardigd naar Indonesië om ter plekke poolshoogte te nemen. Ter plaatse is
geconstateerd dat de leidinggevende capaciteiten van Pak Ronny tekort schoten om de kinderen in het
tehuis de structuur, veiligheid en warmte te geven die wij ambiëren. Na lang overleg met zowel het
Nederlandse - als het Indonesische bestuur, zijn wij tot de moeilijke conclusie gekomen dat er voor Pak
Ronny geen toekomst meer is in het tehuis.
Als gevolg hiervan hebben wij per half februari zijn ontslag aangezegd. Pak Ronny vecht dit ontslag nog aan
maar inmiddels hebben wij de oud-leider van het tehuis, Pak Eka, bereid gevonden om de komende twee
maanden de leiding op zich te nemen. In de tussentijd zijn wij in Nederland en Indonesië druk op zoek naar
een permanente oplossing die vooral de rust en structuur in het tehuis zullen doen terugkeren.
Door alle wisselende omstandigheden is het bestuur er nog niet aan toe gekomen een bijeenkomst te
organiseren voor de sympathisanten van Giri Asih, waar ook Gert herdacht wordt. U wordt geïnformeerd
als we daar meer over kunnen zeggen.

Lieve mensen - door Hagar Bouwens
Ondanks dat de keuze van het ontslag van pak Ronny weloverwogen en in het belang van de kinderen is
gemaakt, is dit een heftige situatie voor hun geweest en zal het ook zijn tijd nodig hebben om dit te
verwerken. Echter is ook hier te zien dat kinderen gelukkig vrij flexibel zijn, het dagelijks leven snel weer
oppakte en konden genieten van de leuke dingen! Ik wil jullie hier dan ook, juist nu, weer deelgenoot van
maken.
Half februari, net na het vertrek van Ronny, zijn de kinderen met de vrijwilligers op campingtrip naar
Gilimanuk geweest.
Ze hadden een campingplek uitgezocht in Gilimanuk, naast het strand, perfect om activiteiten te doen! In
Negara werden tenten gehuurd, de dag van tevoren opgehaald samen met de kinderen en deze zijn
zaterdagochtend vervoerd met een pick-up, die alle spullen naar de campingplek bracht.
Er werden ook inkopen gedaan bij Rahayu, met vooral allemaal lekkere dingen om er een echt feest van te
maken. Wat betreft het eten was besloten dit via Warung te regelen, lekker makkelijk om even niet zelf te
hoeven koken.
De reis, op scooters (het meest gebruikelijke vervoersmiddel op Bali) duurde ongeveer een uur. Het was
een mooie tocht en er waren veel apen te zien onderweg!

Omdat de oudere kinderen, die op zaterdag nog naar school moesten en pas later kwamen, werd besloten
om 2 boten te huren en een uurtje te gaan varen, wat de jongste kinderen helemaal fantastisch vonden.
Al snel daarna kwam de andere groep aan en gingen ze met zijn allen de tenten opzetten. Ojee de haringen
bleken nog in Asrama te liggen.
Nou daar wist Yanus (lid van scouting) wel wat op en kwam met het idee om stevige takken te gebruiken
als haringen, hoe creatief kan je zijn 😊 En binnen een half uur stonden de vier tenten. Het was erg leuk
om te zien hoe alle kinderen samenwerkten. Wat dat betreft vormen de kinderen van het tehuis samen
één grote familie.
Nadat de tenten stonden was het spelletjestijd met snoephappen, zaklopen, volleyballen en voetballen,
wat met veel plezier werd gespeeld.
Tijdens het eten, wat heel luxe naar hun tenten was gebracht, begon het ineens heel hard te regen. Zoals
degene die tijdens de regentijd wel eens in Bali zijn geweest weten, kan het er dan behoorlijk aan toe gaan.
De tenten bleken niet waterdicht te zijn helaas en binnen een mum van tijd stonden de tenten blank en
werd het een gillen van jewelste door een aantal meiden.
Even bleek de kampeertrip in het water te vallen, echter de bewaker van het terrein was zo vriendelijk om
zijn slaapplek in het gebouwtje af te staan en werd de nacht vervolgens doorgebracht met zijn 20-en op de
grond.
De volgende dag zijn de vrijwilligers met alle kinderen met de boot naar een prachtig wit strand gegaan (in
tegenstelling tot de stranden in Negara die vnl. zwart zijn).
De baas van het terrein
heeft elk kind 20.000 Rp
gegeven! Wat een mooi
gebaar, wetende dat de
meeste mensen hier niet zo
heel veel verdienen!
Inpakken, nog een laatste
lunch en daarna was het
alweer tijd om met zijn alle
terug te gaan. Een gezellige
tocht en een leuk gezicht zo
al die scooters op een rijtje,
na een heel leuk weekend
waarin alle kinderen
zichtbaar genoten hebben!

De Ziekenboeg
Marinus had stevige kiespijn en na wikken en wegen wilde hij dan toch maar naar de tandarts (Dokter Gigi
in het Indonesisch). Bij de tandarts werd al snel besloten tot het trekken van de kies. Hierna was de pijn
wel snel weer verdwenen en knapte hij zienderogen op.
Vito had nog een soort van allergie uitslag over zijn gehele lichaam, waar hij heel erge jeuk van had. Hij is
een paar dagen thuisgebleven van school en met een medicatie en een zalf was het met drie dagen weer
opgelost.
Het rijden op de scooters blijft een zorgenkindje. Ook in de tweede helft van februari zijn twee vrijwilligers
gevallen. Dit keer met regen wat de wegen verraderlijk glad maakt op het moment dat je onverwachts
moet remmen. Dit overkwam Wout waarna hij viel, Laura reed daarachter en maakte daardoor ook een
schuiver. Wout had flinke schaafwonden op zijn been en Laura kwam er met lichte schaafwonden van af.
Laura was vlak hiervoor ook al in het lokale ziekenhuis behandeld voor twee geïnfecteerde grote tenen.

Sinta heeft op school tijdens het sporten
een ongeluk gehad. Omdat ze zoveel pijn
had en aan een breuk werd gedacht, zijn ze
naar het ziekenhuis gegaan, maar na de
röntgen (foto links) bleek dit gelukkig niet
het geval en is het goed afgelopen.

Dus een drukke ziekenboeg dit keer.

SPORT
Agung heeft een heel andere ervaring w.b.t
het sporten, hij is kampioen geworden met
zijn basketbalteam, met een uitslag van 5022, waarin hij een aanzienlijk bijdrage had!
Edwin is samen met Pak Eka, de vrijwilligers
en een tiental kinderen van het tehuis
wezen kijken en Agung is supertrots op dit
resultaat! En wij natuurlijk ook!
Leuk om te benoemen dat Agung eerder op
hoog niveau aan karate heeft gedaan, maar
door de afstand naar Denpasar waar de
wedstrijden gehouden worden, hiermee is
gestopt en basketbal is gaan doen.
Extra leuk dus dat hij dit resultaat ook
hierbij heeft behaald 😊

Het is voor de aankomende schoolverlaters Asri, Ninda, Okta, Nita, Marsel en Mudi, een spannende tijd
met hun examens.
De dames en Mudi zijn reeds geslaagd voor hun praktijkexamen. Er komen nog examens aan, maar ze
waren allemaal zeer opgelucht, aangezien dit een belangrijk onderdeel is. Marsel zit op een andere school,
maar ook hij zit vol in de examens.
Alle kinderen doen enorm hun best om hun school goed af te ronden!
Het was hoog tijd dat het muurtje in de hal, als je binnenkomt, een opfrisbeurt kreeg. Er werd gegaan voor
blauw met goud. Onder gedrevenheid van vrijwilliger Wout is de verf er opgezet. Daarna hebben alle
kinderen hun hand, in gouden verf, erop gezet, zodat het echt iets van hunzelf is geworden.

Yudek, een oud tehuismeisje van
Asrama is getrouwd en heeft
eerder ook
een kindje gekregen. Alle
kinderen, de vrijwilligers en het
personeel van het
tehuis en de kleuterschool
gingen erheen, allemaal mooi
gekleed in traditionele
kleding. Het was een mooie
bruiloft met veel gezelligheid, leuke muziek en
heerlijk eten.

We proberen alle kinderen na hun school door te laten studeren, Yudek
heeft hier niet voor gekozen. We wensen haar een mooie toekomst met
haar gezinnetje toe!
Voor het afscheid van vrijwilligers Emil en Wout wilden de kinderen een keertje wat anders doen. Onder
leiding van Pak Eka hebben ze in twee avonden de Kekac dans of te wel de apendans geleerd. Het was
bijzonder grappig, iedereen had gekke kleding aan en pak Eka was verkleed als een witte aap. De kinderen
hebben echt wat moois neergezet en dat met 2 avonden voorbereiding! Een voorbeeld van de dans kun je
ook zien op YouTube (https://youtu.be/t5X1Zs5bYFo)
Ook op Bali wordt Valentijnsdag op 14 februari gevierd. Hierbij worden diegene die je lief hebt verrast met
een berichtje of een cadeautje (niet anoniem). Centraal staat hierin om chocolade te geven. Peter
Schouwenburg (oud-bestuurslid en vrijwilliger in 2011) was toevallig op Bali en trakteerde alle kinderen op
een heerlijke reep Valentijns chocolade.
De kleuters werden verrast door de leraressen met warme chocolade en dit werd in mooie kledij genuttigd
in de eetzaal van het tehuis. Het werd een gezellig gekwetter.
Na al het gebeurde van het laatste jaar vonden de vrijwilligers dat het tijd was voor wat extra leuke
dingen. Zo werden er, behalve de met regelmaat houden van filmavonden, ook een discoavond gehouden
en fotospel gedaan. Vooral de discoavond is extra speciaal met spelletjes als twister en limbo dansen en is
er lekker eten en frisdrank. De avond werd afgesloten met een stoelendans. Wat een lol en plezier hadden
ze, echt geweldig om te zien!
Op een van de zondagen bedacht de vrijwilliger Laura om een fotospel te gaan doen. Hiervoor had ze een
lijst gemaakt met dingen waarvan ze een foto moesten maken en die waren onderverdeeld in categorieën.

Hoe moeilijker de foto in elkaar was gezet, hoe meer punten ze kregen.
Er waren 2 winnende teams en ze zijn dan ook met beide teams (Nita, Agung, Yanus, Jois, Nila, Okta, Adri
en Asri) uiteten geweest bij Kedai ungu.

Een winnend team op de foto van links naar rechts: Jois, Okta, Yanus en Nita
Verjaardagen, hiep, hiep hoera!
Marinus, 1 maart, 20 jaar geworden
We zijn weer begonnen met armbandjes maken. Deze armbandjes maken de kinderen samen met de
vrijwilligers. Het is de bedoeling dat elk kind 5 armbandjes per week maakt, mits hier een goede reden voor
is, bv omdat ze examens hebben.
De armbandjes zijn voor €2 te koop, dit geld gaat direct naar de stichting en komt ten goede aan de
kinderen.
Op www.giri-asih.nl kunnen jullie binnenkort lezen hoe dit in zijn werk gaat.

7 maart was het Nyepi of te wel de dag van de stilte. Dit is een hindoefeestdag, speciaal op het eiland Bali.
Deze vindt altijd plaats op de nieuwjaarsdag van de maankalender van het eiland. Het is op dit moment
1941. Raar idee dat de jaren hier zo anders lopen dan de reguliere kalender.
De dag ervoor wordt er juist heel veel lawaai gemaakt met de Ogoh-Ogoh. Dit zijn enge poppen die vooral
worden gemaakt door de jeugd van de lokale
bevolking. Met deze poppen wordt er met veel
lawaai een parade gehouden door de stad, zodat
alle boze geesten daarin gaan zitten. De dag erna
worden deze in brand gestoken en daarmee de
boze geesten verdreven. De dag van Nyepi, is
bedoeld om de geesten te laten zien dat er
niemand meer is op Bali. Dit betekent dus dat er
geen enkel teken van leven mag zijn, geen lampen
aan, geen geluid maken, geen tv aan, ook het
internet is weg en niemand mag de straat op. Dus
een hele dag binnen zitten om te reflecteren op
het vorige jaar.
Veel kinderen zijn naar hun familie gegaan en de
kinderen die vanuit het eiland Sumba in het
tehuis zijn gekomen brachten deze dagen door bij
Bu Batty.

Ook nu komt er weer een kind aan het woord die in het tehuis heeft gewoond.
Ook de kinderen die er wonen komen later aan het woord. Door de kinderen die al uit Asrama weg zijn ook
aan het woord te laten, willen we ons doel en missie nog eens onderstrepen.
De Stichting Giri-Asih heeft niet alleen tot doel om kinderen in het tehuis te voorzien in hun dagelijks
levensonderhoud, maar ook om ze goed onderwijs te bieden. Wanneer kinderen willen en hun resultaten
ernaar zijn geven we ze ook na hun 18e de mogelijkheid om nog verder te studeren, zodat ze zo goed
mogelijk hun verdere toekomst in kunnen gaan!
Vorige nieuwsbrief maakte u kennis met Karmita en dit keer een interview met Herman!
================
- Wat is je volledige naam en leeftijd?
Mijn naam is Komang Herman Susila en ik ben 19 jaar oud
- Hoe lang woonde je in het Pohsanten kindertehuis?
Ik woonde 8 jaar in het tehuis, 2010-2018
- Wat is de reden dat je naar het Pohsanten
kindertehuis ging verhuizen en is je verwachting
uitgekomen?
Omdat mijn familie erg arm is en mij weinig kansen
kon bieden. Mijn droom was om te studeren.
- Wat vond jij het leukste aan het kindertehuis?
Ik heb veel vrienden gemaakt die ik leuk vind en
ook leiders/ vrijwilligers die mij veel hebben geleerd.
- Wat zijn de dingen die jij geleerd hebt voordat jij
het kindertehuis verliet en ging werken?
Ik studeer nu Engels samen met een vriend, dus ik
kan dit in de toekomst gebruiken.
- Wanneer ben je uit het Pohsanten kindertehuis
vertrokken?
Ik verliet het tehuis in de zomer van 2018
- Waar woon je nu en met wie?
Ik woon in Pohsanten, hetzelfde dorp als het tehuis en ik woon bij mijn oom. Binnenkort wil ik graag een
huis hebben samen met mijn broer, zodat ik onafhankelijker kan worden.
- Wat heb je vandaag gedaan om geld te verdienen? Wat voor soort werk, uren van de week, etc.
Ik werk als kok in een restaurant in Negara, niet ver van het Pohsanten kindertehuis. Ik kan dus vaak
koken voor de vrijwilligers van het tehuis die komen eten in het restaurant. Soms nemen ze ook mijn
vrienden mee uit het tehuis. Ik krijg een keer per maand salaris en moet daar heel hard voor werken. Ik
werk 6 dagen per week en vaak rond de 10 uur.
- Wat heb je geleerd in het tehuis wat jou vandaag de dag helpt in jouw werk?
Vandaag werk ik heel hard, met discipline en gehoorzaam de regels, dat is wat ik in het tehuis heb
geleerd
- Waar zie jij jezelf in vijf jaar tijd en hoe ga je dat bereiken?
Ik probeer altijd een beter persoon te zijn. En ik wil succesvol zijn in wat ik doe.

- Hoe zou jouw leven er uitgezien hebben als jij nooit in het kindertehuis gewoond zou hebben?
Misschien had ik maar de hele dag thuisgebleven en niet naar school kunnen gaan om te leren.
- Wat mis je het meest uit de tijd dat jij in het kindertehuis zat?
Ik mis mijn tehuis-familie en het samendoen van de vele activiteiten samen.
- Is er nog iets dat je wilt toevoegen?
Ik wil graag iedereen bedanken die het tehuis helpt en mij de kansen voor een beter leven te geven.
_________________________________________________________________

Tenslotte nogmaals het bestuur:
Ons bestuurslid Gary Andrews heeft aangegeven zijn bestuursfunctie neer
te leggen. Hij was als vrijwilliger in het kindertehuis in 2016 en werd zo
enthousiast dat hij terug in Nederland de Stichting Giri Asih wilde
ondersteunen, onder andere door een verbeterde informatieverstrekking
aan nieuwe vrijwilligers en aanpassingen van de website. Helaas is hij zeer
druk met werk en andere bezigheden, waardoor hij nauwelijks toekomt
aan uitvoerende werkzaamheden. Gary, bedankt voor jouw inspanningen!

Daarnaast heeft Hagar Bouwens aangegeven het bestuur te willen
versterken. Ook Hagar is een goede bekende van het kindertehuis. Ze
was er al diverse keren en kent alle kinderen. Ze leverde ook al de
teksten voor de laatste nieuwsbrieven.
Op dit moment houdt ze zich vooral bezig met goede communicatie
met de sponsors. U kunt haar bereiken via: hrbouwens@hotmail.nl
Mocht een van jullie de behoefte voelen om contact met ons op te
zoeken, dan kan dit uiteraard altijd!
Het bestuur bestaat nu uit:
Peter ten Cate
Joost van der Stappen
Chris Maas
Edwin Stokkermans
Ingrid van der Laar
Andre Schoonhoven
Hagar Bouwens

voorzitter
secretaris
penningmeester
beoogd penningmeester
vrijwilligerszaken
sponsorzaken

Ondersteuning vrijwilligers: Daisy Birahy, Myrthe Pellemans

Sampai jumpa, tot de volgende keer!
Hagar

