Nieuwsbrief Rumah Anak Pohsanten april/mei 2019
Van het bestuur:
Wij zijn zeer verheugd om u te kunnen mededelen dat wij een nieuwe permanente leiding voor het
kindertehuis gevonden hebben.
Hierbij willen wij ook meteen onze grote dank uitspreken naar Pak Eka toe, die 2 maanden zijn eigen
familie heeft achtergelaten om zich volledig en vol passie in te zetten voor het tehuis en de kinderen
in een tijd dat het nodig was! Terima kasih pak Eka!!
Per begin mei hebben wij Pak Ketut Arnaya en Ibu Kade Yanti kunnen aannemen om de leiding in het
kindertehuis op zich te nemen
Beide hebben zelf ook in een kindertehuis gewoond. Pak Arnaya is een oud bewoner van ons
kindertehuis in Pohsanten.
Pak Arnaya en Kade Yanti zijn beiden nog jong en onervaren, maar zeer gemotiveerd. Afgelopen
maart zijn zij samen in het huwelijk getreden na een relatie van zeven jaar. Pak Arnaya is na zijn
middelbare school in een restaurant in de hoofdstad Denpasar gaan werken terwijl Kade Yanti in
Negara werk gevonden had.
Zij zijn beiden heel blij om dit samen aan te mogen pakken en de eerste weken zijn veelbelovend.
Natuurlijk moeten zij nog veel leren over het reilen en zeilen, de kinderen, de financiën, etc. Hierin
krijgen zij steun van Pak Eka en het Giri Asih bestuur echter is dit allemaal op afstand. Daarom
hebben wij oudbestuurslid Ibu Batty benaderd en bereid gevonden om Pak Arnaya en Kade Yanti van
dichtbij te begeleiden in de eerstkomende maanden.
Verder zal Hagar Bouwens (Giri Asih bestuurslid) eind juni afreizen naar het tehuis, om daar, samen
met Daisy Birahy (oud- vrijwilligster), toezicht te houden en als klankbord te dienen voor Pak Arnaya
en Kade Yanti.
Op deze manier kunnen we weer de continuïteit, stabiliteit en veiligheid bieden voor onze kinderen
die wij voor ogen hebben.
Wij willen Pak Arnaya en Ibu Kade Yanti heel veel succes wensen voor nu en in de toekomst! Verderop
in de nieuwsbrief stellen zij zichzelf voor.

Net voor het uitbrengen van deze nieuwsbrief bereikte ons het trieste bericht dat het huis van het
gezin van oud bewoner Yudek door een ongelukje volledig is afgebrand. Wij willen Yudek helpen om
de wederopbouw zo snel mogelijk te realiseren. Mocht u willen helpen hiermee dan wordt dat zeer
breed gewaardeerd. In de volgende nieuwsbrief zal hier meer informatie over volgen. De link naar de
site met informatie over hoe u kan helpen vindt u hier http://www.giri-asih.nl/nieuws/
Bij voorbaat dank namens Yudek en familie

Verandering van naam van Panti Asuhan:
Er zijn in de verschillende media negatieve berichten over het runnen van een weeshuis in
het buitenland met behulp van westerse vrijwilligers. Ons standpunt kunt u hier lezen.
Wij hebben daarom besloten om geen verwijzingen te doen naar de term weeshuis. Omdat
“Panti Asuhan” letterlijk weeshuis betekent hebben wij gemeend om ook deze naam aan te
passen. Gekozen is voor “Rumah Anak Pohsanten”, omdat dit het beste aansluit bij wat wij
doen. Een groot deel van de kinderen in ons tehuis komen uit een éénoudergezin. Dit gaat
vaak samen met extreme armoede en niet naar school kunnen gaan. Wij bieden ze de kans
om aan hun toekomst te bouwen en hun talenten te ontwikkelen. Wij nemen afstand van
uitbuiting of andere vormen van misbruik zoals helaas ook voorkomt.
___________________________________________________________________________

Pak Ketut Arnaya en Ibu Kade Yanti stellen zichzelf voor:

Ik ben Ketut Arnaya en ik ben 26 jaar oud. Ik ben geboren op 17 februari 1993 in Gunungsari,
Bali en heb 4 broers en 1 zus. Ik ben het vierde kind in de familie. Mijn held is mijn moeder,
zij zorgde alleen voor ons na het overlijden van mijn vader. Mijn religie is hindoe. Mijn hobby
is voetbal, mijn favoriete club is Barcelona (Messi) en mijn favoriete eten is pizza.
Nadat ik mijn Hotelschool had afgerond, ben ik begonnen te werken als kok.
De reden dat ik in Asrama Pohsanten wil werken, is omdat ik alle kinderen graag wil
begeleiden, liefde geven, lesgeven zodat ze een goed persoon worden en alle problemen van
de kinderen oplossen.
Mijn naam is Kade Yanti en ik ben 24 jaar oud. Ik ben geboren op 17 mei 1995 in Manistutu,
Melaya, Bali en ik heb 2 broers. Ik ben het tweede kind in de familie. Mijn religie is ook
hindoe, ik hou van lezen en mijn favoriete eten is Balinees. Na mijn Senior High School ben ik
gaan werken als kassier in Mie Jazz Restaurant en daarna in een winkel.
Ik hou heel veel van kinderen en wil dit graag samendoen met mijn man.

Lieve mensen - door Hagar Bouwens
Het was de afgelopen maanden nog steeds erg warm, waar zelfs de kinderen last van
hadden.
Na het vertrek van Laura, Floor, Frederike, Emil en Wout, zijn er een periode geen vrijwilligers
geweest. Enerzijds een gemis voor de kinderen om de leuke dingen te doen die ze anders
extra doen, minder gezelligheid en geen Engelse lessen, anderzijds was het ook wel weer
goed voor de kinderen die hard aan het leren waren voor hun nationaal examens. En niet
zonder resultaat! Marsel, Ninda, Okta, Nita, Mudi en Asri zijn allemaal geslaagd!
Asri zit zelfs in de top 10 beste van de 111 geslaagde kinderen!
De diploma-uitreiking was in traditionele kleding en de kinderen zagen er stuk voor stuk
prachtig uit!

Weer thuisgekomen kregen de geslaagden allemaal een T-shirt waar ze iedereen wat op
konden laten zetten.
Het was een bijzondere en mooie dag, ondanks het grote gemis van pak Theo en pak Gert,
ze hadden dit graag met hun gevierd.
Van harte gefeliciteerd! Wij zijn in ieder geval supertrots op jullie!!

Aan het einde van deze dag is er
officieel afscheid genomen van
Mudi (Nita moest na de uitreiking
alweer direct terug voor haar werk
helaas).
Mudi werd bij het wegrijden op zijn
scooter uitgezwaaid door iedereen
en kreeg als afscheid van Vito een
sloot water in zijn nek onder luid
gelach van iedereen. Het was een
heerlijke vrolijke boel!

Nita en Mudi willen werken (dit om hun familie te ondersteunen) en hebben nu net het
kindertehuis verlaten. Nita heeft reeds werk gevonden in een hotel, Mudi is nog zoekende.
Wij wensen hun veel succes en plezier op hun nieuwe pad en blijven hun zeker nog volgen,
net als de alle andere kinderen die het tehuis verlaten hebben.
Ninda, Marsel, Asri en Okta gaan een 1 jarig Food & Beverage opleiding doen. Zoals de naam
aangeeft kunnen ze hiermee in een restaurant werken, maar bijvoorbeeld ook in een hotel.
Omdat deze opleiding in Negara is zullen zij die tijd nog in Asrama blijven. Dit geeft hun ook
de rust om alle aandacht aan hun school te besteden.
==========================================================================
30 maart was
Ibu Batty jarig
en heeft haar
verjaardag
gevierd door
de kinderen te
trakteren op
saté en allerlei
andere lekkere
dingen.

Eind april is Malou op bezoek geweest. Zij is een doorgewinterde oud vrijwilligster en kwam
voor een paar dagen.
Malou heeft behalve allemaal leuke dingen met de kinderen te hebben gedaan (dans
ingestudeerd en heeft ze mee uit eten genomen, ook het personeel was hier bij), ook het
volgende gesponsord: reparatie van de septictank van de toiletruimte, de vuilnishoop zal
gereed gemaakt worden als compostopslag, planten en zaden voor de moestuin, tuingerei,
pingpongtafel en de meiden mochten allemaal meiden dingen uitzoeken.
De kinderen hebben enorm genoten van deze dagen en de extra's!
Hartelijk bedankt hiervoor Malou!

De kleuterschool werd blij verrast met een hele grote doos met allemaal poppen/knuffels die
opgestuurd waren door familie Uittenbogaard-Bergsma!
Alle kleuters en ook de kinderen in Asrama die dit wilden, hebben een pop/knuffel mogen
uitzoeken. Alle kinderen zijn hier erg blij mee!
Hartelijk dank familie Uittenbogaard-Bergsma!

Riska en Nila
hadden op
school donuts
gemaakt en
hadden het plan
gevat om dit
ook in Asrama
te doen. Na
gezellig
kokkerellen
werd er
vervolgens
heerlijk
gesmikkeld

Het dak stond al op ons prioriteitenlijstje om op te knappen.
Eind april bleek een deel van het dak er echter zo slecht aan toe te zijn, dat we een
noodreparatie hebben laten uitvoeren. Ook is er voor dit deel van het dak aan
termietenbestrijding gedaan.
Binnenkort zal er nog nader naar het dak worden gekeken om te bepalen hoe de conditie van
de rest van het dak is. Met speciale dank voor de donateur die dit mogelijk gemaakt heeft.

Op 15 mei is Perancak op ceremoniële wijze gereinigd.
Mecaru-ceremonie op Bali of bekend bij Butha Yadnya, een heilig ritueel dat vaak wordt
gehouden om de relatie tussen mens en omgeving te harmoniseren. De menselijke natuur
moet in feite niet in conflict zijn met elkaar om wederzijds begrip en relaties te creëren die
bevorderlijk zijn voor de duurzaamheid van het volgende leven.
Triest omdat dit altijd wordt gedaan na een overlijden thuis, maar anderzijds ook prachtig
om te zien.

17 mei heeft Kade Yanti voor het eerst haar verjaardag gevierd in Asrama.
Zij en Arnaya trakteerde op pizza (hé wiens lievelingseten was dat ook alweer?), de
kleuterjuffen namen donuts mee en vanuit het tehuis werd Pisang Goreng gemaakt.
Het 1e Asrama kind, Eka, die alweer een tijdje weg is heeft een korte toespraak gehouden en
Vito mocht de kaarsen aansteken.
Het uitblazen van de kaarsjes kosten wat meer moeite, het leek wel of de kaarsjes telkens
weer opnieuw aangingen, fopkaarsjes misschien haha
Kade Yanti voelde zich verheugd over al deze aandacht en was erg blij!

Korte nieuwtjes:
Binnenkort zullen Sanne, Bente en Evelien als nieuwe vrijwilligers komen.
In juli krijgen we 4 nieuwe kinderen in het tehuis, volgende nieuwsbrief daar meer over.
Hieperdepiep hoera
Adri
26 april 19 jaar
Marsel
7 mei 20 jaar
Nita
24 mei 18 jaar

In deze nieuwsbrief een interview met Nita , zij heeft nu net het tehuis verlaten en ik heb
haar net daarvoor geïnterviewd.

- Wat is je volledige naam en leeftijd? Mijn naam is ni Kadek Nita Purnami en ik ben 16 jaar
oud
- Hoe lang woon je in het Pohsanten kindertehuis? Ik verblijf nu 3 jaar in Rumah Anak
Pohsanten
- Wat is de reden dat je naar het Pohsanten kindertehuis ging verhuizen en is je
verwachting uitgekomen?
Mijn grootste reden is omdat ik naar school wilde, maar mijn ouders hebben geen geld.
Hiermee kreeg ik het vertrouwen om een droom na te streven ... En dat heb ik nu. Nu ben ik
bijna klaar met mijn school. Misschien heb ik in mei mijn diploma gehaald en ik ben nu al een
baan aan het zoeken in de grote stad. (NB zoals u elders in deze nieuwsbrief hebt kunnen
lezen is dit inmiddels beiden gelukt)
- Wat vind jij het leukste aan het kindertehuis? Wat ik het leukst vind, is dat ik op deze plek
geleerd heb om elkaar te respecteren. Ik ben dol op helpen en accepteer de ander. Ik heb
geleerd om te leven met kinderen uit verschillende culturen en dat dit niet uitmaakt
- Wat zijn de dingen die jij geleerd hebt in het kindertehuis? Ik heb veel lessen geleerd
voordat ik besloot om te gaan werken met alle kansen die ik kreeg. Ik leerde hoe ik op tijd
kon werken, hoe je van alles van andere mensen leert. En hoe we mensen kunnen worden
die elkaar kunnen helpen En van de andere lessen die ik op school kreeg en ook in het tehuis,
zoals Engelse les en de lessen over omgaan met geld
- Wanneer ga je weg uit het Pohsanten kindertehuis?
Ik vertrek half mei, na mijn afstuderen

- Waar ga je wonen en met wie?
Ik ga naar Pupuan, naar mijn ouders
- Wat wil je gaan doen nadat je weg bent in het Pohsanten kindertehuis? Wat voor soort
werk, uren van de week, etc. Ik ga proberen in een van de hotels in Bali een baan te vinden,
zodat ik geld kan verdienen en voor mijn familie kan zorgen. De baan waar ik naar op zoek
ben, is werk dat 8 uur per dag wordt gedaan en in een week zal ik wel 6 dagen werken omdat
het standaard is hier
- Wat heb je geleerd in het tehuis wat jou kan helpen in jouw werk? In het tehuis werd mij
geleerd om met elkaar te leven en om elkaar te helpen. Dit komt van pas wanneer ik het
toerisme in ga. Dit is erg belangrijk omdat ik daar nieuwe mensen zal ontmoeten en daar zal
leren hoe ik anderen in de wereld kan respecteren.
- Waar zie jij jezelf in vijf jaar tijd en hoe ga je dat bereiken? In de komende 5 jaar hoop ik
een succesvol zakenvrouw te worden en mijn familie zo gelukkig te maken dat ik in al hun
behoeften kan voorzien. Mijn manier om dat te bereiken is om altijd mijn best te doen, om
altijd te bidden, altijd mezelf te ondersteunen en vooral erin blijf geloven dat het op mijn
manier zal lukken.
- Hoe zou jouw leven er uitgezien hebben als jij nooit in het kindertehuis gewoond zou
hebben? Als ik niet de mogelijkheid had om op deze plek te wonen, zou het waarschijnlijk zo
zijn dat ik niet zou kunnen zijn zoals het nu is. Het is waarschijnlijk dat ik op die leeftijd, die
13 jaar oud was, had gewerkt, maar nu ben ik al 3 jaar hier met veel kansen
- Wat vind je het leukste in het kindertehuis? De activiteiten die ik het leukst vind zijn
wanneer we samen op vakantie gaan. Het leukste was in Gilimanuk kamperen met de
vrijwilligers. Het is daar erg mooi en we kunnen daar meer tijd doorbrengen.
– Is er nog iets dat je wilt toevoegen? Wat ik wil toevoegen is om kinderen uit te nodigen
om meer tijd met hun familie door te brengen en met elkaar. Ik wil ook kinderen leren hoe
ze anderen beter kunnen begrijpen en op een dag ga ik dat ook doen.

Sampai jumpa!
Hagar

