Nieuwsbrief juni/juli 2019
Namens het bestuur.
De zomervakantie is nu echt voorbij op Bali en er melden zich langzaamaan steeds meer
nieuwe vrijwilligers.
De in de vorige nieuwsbrief genoemde leiding vindt zijn draai en wordt door iedereen
breed geaccepteerd, ook voelen zij zich zeer gelukkig in hun rol en vullen elkaar in veel
punten perfect aan.
Hagar, ons bestuurslid, is inmiddels alweer een maand op Bali en zal daar nog een
maand vertoeven. Vanuit de eerste hand zien wij dus hoe alles ter plaatse verloopt en
daar is niets anders dan lof voor over.
Het beoogde benefietevenement staat nog steeds op het programma en wij zijn momenteel druk bezig om een geschikte locatie te vinden. Mocht een lezer van deze nieuwsbrief
een idee hebben waar wij dit (goedkoop) kunnen organiseren dan horen wij dat graag.
Wij richten ons op medio september/oktober, meer informatie volgt binnenkort.
Wij waren er al op gewezen door sommige lezers maar het publiceren van onze jaarrekeningen op de Giri Asih website liepen een beetje achter. We kunnen melden dat de jaarrekening van 2017 inmiddels gepubliceerd is en dat de jaarrekening van 2018 binnen een
paar weken zal volgen. Mochten hier vragen over bestaan dan horen wij die graag.
Wij kunnen stellen dat met inzet van velen alles op Bali weer op volle toeren draait en
dat, na het tragische overlijden van Theo en Gert, alles op de rails staat wat betreft het
reilen en zeilen. Om alles draaiend te houden (het kindertehuis en de kleuterschool) blijven wij, zoals altijd, afhankelijk van de vele vaak gulle donaties. Wij willen iedereen die
ons al jarenlang sponsoren en dit nog steeds trouw blijven doen ontzettend bedanken.
De gelden blijven hard nodig en worden voor 100% gebruikt ten behoeve van het kindertehuis.
BEDANKT!!!
Mocht het donateurschap (éénmalig of structureel) overwogen worden dan verwijzen wij
u naar onze website of neem contact op via giriasih@xs4all.nl

Hulp gewenst voor Yudek!
Zoals eerder beloofd hierbij een bericht over Yudek en haar familie na het afbranden van
hun huis.
Yudek, haar man en zoontje van 8 maanden wonen nog steeds bij oma en het zusje van
haar man.
Een klein huisje met een halletje waar oma en het zusje wonen en een kleine kamer
waar Yudek haar gezin slaapt. (de badkamer en keuken zijn buitenshuis, zoals veelal het
geval is in Indonesië en ook het geval is in Yudek haar situatie.
In eerste instantie woonde er ook nog een oom van Yudek's man en zijn vrouw bij hun,
maar het werd te vol en wonen nu tijdelijk in Denpasar.
Er is 600 euro binnengekomen voor de aanbouw van een nieuw huisje en wij hebben als
stichting 500 euro geschonken.
Een hartelijk dank voor degene die geld hebben gedoneerd! Dit is superfijn en welkom!
Het huisje krijgt al vorm. Het geld is nu reeds besteed aan arbeidsloon voor 4
werknemers in een periode van 7 weken nu. Hun werkzaamheden: opruimen van de
troep van het afgebrande huis, grond gelijk maken voor de bouw, raamwerk van het huis
maken en metselen.
Het cement, om de bakstenen dicht te smeren en dakpannen liggen er al.
Echter is er nog veel meer geld nodig om het af te maken, aangezien er best nog wel wat
arbeidsuren inzitten om het huis zelf af te maken en van elektra te voorzien!

De overheid/gemeente heeft daarbij nog 1.250 euro (20 miljoen Rupiah) toegezegd, het
blijft echter afwachten of ze dit ook daadwerkelijk krijgen en hoeveel.
Wij willen daarom iedereen vragen om te kijken wat je kunt missen/geven. Ook al is het
maar een kleine bijdrage, alle kleine beetjes helpen tenslotte!
Dit om het huis van Yudek helemaal te kunnen afbouwen.
Storten kan op de bankrekening van Giri-Asih:
NL61ABNA0572578822 o.v.v Yudek
Namens Yudek en haar familie, hartelijk bedankt!!

Lieve allemaal.
Sinds 4 juli ben ik hier nu zelf als toezichthouder vanuit onze stichting Giri-Asih en kan
jullie met veel genoegen melden dat het erg goed gaat hier!
Arnaya en Yanti hebben een goede start gemaakt en zijn zeer begaan met de kinderen.
Zij helpen mee met huiswerk maken, koken, opruimen en praten met de kinderen over
kleine en grote dingen.
Het gemis en verdriet, vanwege het overlijden van Theo en Gert, is nog wel aanwezig,
maar de rust is duidelijk weergekeerd en er hangt een fijne, gezellige sfeer.
Nieuwe kinderen
Aanvankelijk zouden we 4 nieuwe kinderen krijgen, echter heeft één kind zich bedacht en
kreeg een ander kind na een paar dagen teveel heimwee en is weer terug naar opa’s huis
gegaan. Sri en Anom zijn sinds kort wel bij ons komen wonen en zij passen zich al goed
aan. Beide kinderen komen uit een heel arm gezin, gaan nu naar de highschool (dit is bij
ons de middelbare school) en hun familie zou dit nooit kunnen betalen.

Welkom Sri!
Zij is een zusje van Sovi die al
in het tehuis woont en is 11
jaar. Hun beide ouders hebben
het gezin eerder verlaten en Sri
werd, net als Sovi opgevoed
door haar grootvader.

Welkom Anom!
Anom is 12 jaar, heeft een
oudere broer en woonde bij
zijn ouders.

Op de website kunnen jullie binnenkort nog meer informatie lezen over beide kinderen

Vrijwilligers
Zoals in de vorige nieuwsbrief al aangegeven zijn Sanne, Bente en Eveline hier als
vrijwilligers geweest, hebben het enorm naar hun zin gehad en hebben veel leuke dingen
gedaan met de kinderen. Ze hebben een beautydag gehouden, lekker gekokkereld (Jajeu
Bali (een hapje) en Daluman (drankje) gemaakt) en kleding voor de kinderen gekocht
van hun sponsorgeld.

Ook hebben ze met zijn alle nog slaapkamerbordjes gemaakt en geschilderd van hout.
Wij vinden ze er echt prachtig uitzien!!

De kinderen zijn altijd erg blij met alles wat ze krijgen en wat er met ze gedaan wordt,
fantastisch om te zien!
Het is zeer dankbaar om daar te kunnen zijn en de vele dingen te doen met de kinderen,
dit hoorden wij ook nu weer terug van de vrijwilligers
Daarbij is een beautydag niet alleen leuk voor de meisjes, maar ook de jongens en het
personeel beleven er veel pret aan.
Bente, Eveline en Sanne hebben daarbij ook cultuur gesnoven en mochten ook bij de
trouwerij van Yudek aanwezig zijn.

En als je het dan te warm
krijgt, wil Bu Batty
wel haar zwembad openstellen
om een lekkere duik te
nemen. De zwembadpomp bij
Perancak, het oude huis bij
Theo en Gert, is helaas al
geruime tijd kapot en te
kostbaar voor nu om te
vervangen. Dus het is mooi
dat er nu een alternatief is.

Opleiding kinderen
De school is net gestart, sommige kinderen zijn een klas hoger op dezelfde school en
andere zijn op een totaal nieuwe school begonnen. Altijd wennen, ook de nieuwe kleding,
maar alles lijkt soepel te verlopen.
Yanus, Ricky, Ariska en Nila gaan hun laatste jaar in. Wij wensen hun veel succes toe!
Marsel, Asri, Ninda en Okta zijn gestart op de Monarch school. Het betreft een 1-jarige
opleiding, echter is de opleiding erg pittig en hadden ze de eerste week al veel huiswerk.
Ook voor hun veel succes het komend jaar, maar uiteraard ook voor alle andere
kinderen.
Eka Mariano, een van onze
buiten studerende
kinderen in Singaraja, is
geslaagd en zag er
prachtig uit tijdens haar
graduation
Van harte gefeliciteerd Eka en
wij wensen jou een hele
mooie verdere toekomst toe!

Devi, zij studeert economie in Singaraja, heeft zo uitmuntend gepresteerd het laatste
semester dat ze komend semester geen schoolgeld hoeft te betalen.
Wij zijn enorm trots op onze kinderen dat ze het zo goed doen!

Wat betreft de kinderen die voor de zomervakantie gestopt zijn met school en het tehuis
hebben verlaten om werk te zoeken kunnen wij melden dat:
• Nita een goede baan heeft gevonden als kamermeisje.
• Mudi is nog zoekende en wij hopen dat ook hij snel wat vindt. Daar waar mogelijk
helpen wij onze kinderen ook als ze niet meer in het tehuis wonen.
Galungan en Kuningan
Op het ogenblik is het alweer twee weken vakantie wegens Galungan en Kuningan. Dit
zijn feesten voor Hindu’s die elke 6 maanden plaatsvinden en zijn om de goden gunstig
te stellen voor het komende half jaar.
Galungan is 24 juli begonnen en eindigt met Kuningan op 3 augustus.
Rond Galungan en Kuningan wordt er veel gebeden bij de huistempel of al ze die niet
hebben kunnen ze naar de tempel in de buurt.
De tempel en de straat voor het huis worden versierd met penjor (zie foto), met als
reden ook weer om de goden gunstig te stellen.
Daarbij wordt er de dag voor Galungan en op de dagen zelf gebeden en offermandjes bij
de tempel neergelegd met rijst, fruit, ander lekkers, wat geld en heerlijk ruikende
bloemen. Ook wordt er altijd wierook bij gebruikt.
Dit ritueel is om terug te geven aan de goden wat je gekregen hebt en uit dankbaarheid
voor de rijkdom van het leven. Dit geeft je gezondheid en welvaart in het leven.
Uiteraard hoort er bij deze ceremonies, ook ceremoniële kleding

Onze tuin
Zoals in de vorige nieuwsbrief verteld is er na het bezoek van Malou een start gemaakt
met een groentetuin.
Op het ogenblik hebben we Kangung(een soort spinazie), kacang panjang (lange bonen),
mais, tomaten, kencur (een Indonesisch kruid), aubergine, bananen, kokosnoten,
papaya in het veld groeien en in kleine potjes worden de pepers en papaya
voorgekweekt.
Binnenkort gaan ook de wortel en courgette zaden(speciaal uit NL meegenomen ;-)
worden voorbereid.

Putu Juli houdt de tuin bij, maar ook Arnaya en de kinderen helpen in het weekend en
tijdens vakantie mee zoals jullie kunnen zien!
Sponsoringen

Behalve dat we onze
financiële vaste en
éénmalige sponsors hebben,
krijgen we ook
met enige regelmaat
allerhande nuttige spullen.
Zoals bijvoorbeeld een hele
grote zak met 20 kilo goede
kleding van Hans en Karin
Rooij.
We hebben hier een leuk spel
van gemaakt.
Nadat de kleding op maat in
kranten was verpakt mochten
de kinderen kiezen.
Na wat onderling ruilen was
iedereen super happy met de
kleding!

De buurman van Peter Ten Cate, onze voorzitter heeft ook wat spullen gedoneert zoals:
Een strijkijzer: De kinderen strijken zelf hun kleding en zijn erg blij met het zo goed als
nieuwe strijkijzer!
Regencapes: Superhandig voor in de regentijd straks!
Dewi, de vrouw van Peter Ten Cate, is geweest en heeft nieuwe slippers, ondergoed,
maandverband, schriften, andere schoolspullen en heerlijke gebakken krokante kippetjes
(lijken op KFC, maar dan van de locals en dus veel lekkerder 😊 )gekocht.
Ik heb zelf ook sponsorgeld
opgehaald bij mijn (oude)
sportschool, yogales en
familie/vrienden en alle kinderen zijn
inmiddels in nieuwe traditionele
kleding gestoken.
Ook mochten de kinderen voor max
200.000 rupiah (12,50 euro)
schoenen uitzoeken voor school of
sport. Voor sommigen was dit een
dubbel lastige keuze, wil ik nu een
schoen voor sport of school? Daarna
nog welke schoen? Al met al wel
leerzame opdracht geweest en met
allemaal blije gezichtjes tot gevolg!

James Kessels heeft, behalve twee zo goed als nieuwe laptops geschonken te hebben,
ook nog zo lief geweest om dit jaar geen cadeaus maar geld voor het tehuis te vragen
voor zijn verjaardag. Dit heeft het mooie bedrag van €350 opgeleverd. Dit bedrag zal
gedeeltelijk aan studiekosten besteed worden en gedeeltelijk nog aan andere nader te
bepalen (extra) dingen voor in het tehuis. De kinderen en ook wij zijn hier enorm
dankbaar en blij mee! Dank je hartelijk James voor dit mooie gebaar!
Hierbij willen wij graag alle lieve sponsors nog eens hartelijk bedanken!!
Zonder jullie initiatieven en gulle giften kunnen wij het tehuis niet goed
draaiende houden.

En dan nog dit……

Zondags zijn de kokkinnen vrij
en wordt er met zijn
alle gekookt en wat kunnen ze
dat goed!

Inmiddels is Kyara, een nieuwe
vrijwilligster
er sinds een paar dagen.
Zij doet de sportopleiding, dus de
kinderen worden lekker sportief
beziggehouden met
bijvoorbeeld waterflessenvoetbal

Ook nu komt er weer een kind aan het woord die in het tehuis woont.
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!
Deze keer maakt u kennis met Marsel
Wat is je volledige naam en leeftijd?
Marselinus Dappa, ik ben 20 jaar.

Waar kom je vandaan?
Sumba, Rara
Wil je iets over je familie vertellen?
Ik kom uit een gezin met 8 kinderen. Ik heb 5 zusjes en 2 broertjes en ik ben de
oudste. Wij hebben alleen onze vader nog, mijn moeder is 4 jaar geleden overleden.
Mijn broertjes en zusjes gaan lopend naar school en dit is heel ver weg. Ik heb veel
geluk en ben dankbaar dat ik in het tehuis kan wonen.
Hoe lang woon je nu in Rumah Anak Pohsanen?
Ik ben nu 8 jaar in het tehuis.
Wat was de reden voor jou om naar het kindertehuis te verhuizen en is het
zoals je verwacht had?
De financiën van ons gezin zijn slecht, wij zijn allemaal boeren.
Ik wilde graag goed worden opgeleid, zodat ik in de toekomst kan slagen en zo ons
nu kansarme gezin te helpen. Ik kan nu naar school gaan.
Wat vind je het leukste van het kindertehuis?
Ik ben erg blij om in het tehuis te wonen, die allemaal door de Nederlandse stichting
wordt gedragen.
Naar welke school ben je geweest? En welke opleiding ga je nu volgen?
Ik heb mijn highschool afgerond. En nu ga ik verder in de sectie toerisme en
gastvrijheid en ik koos voor de afdeling keuken.
Wat heb je tot nu toe geleerd in de kindertehuis-periode wat jou vandaag in
je leven helpt?
Goede samenwerking, samenzijn en de discipline om de taken in het tehuis te doen.
Waar zie jij jezelf over 5 jaar en hoe ga je dit bereiken?
Werken in een goede baan. Dit ga ik bereiken door alles te proberen en niet op te
geven.

Hoe zou jou leven vandaag zijn als je niet zoveel jaren in het kindertehuis
had gewoond denk je?
Misschien ging ik dan niet naar school, omdat ik dan mijn vader op het land zou
helpen.
Wat denk je dat je het meest gaat missen buiten Asrama en wat vind je het
leukst?
Het mooiste moment is het samenzijn en wat ik graag speel is voetbal met mijn
vrienden.
Is er nog iets wat jij zou willen toevoegen?
Pak Sur werkt aan het einde van de maand niet meer overdag in Perancak, het huis
van Pak Theo en Pak Gert. Ik wil daar graag werken, de tuin onderhouden en de
beveiliging doen.
Marsel voelt zo’n grote verantwoordelijkheid naar zijn familie, zijn jongste zusje is pas 5
jaar oud, dat hij heeft gekozen voor een 1-jarige opleiding in plaats van een langdurige
sportopleiding die hij ook graag had willen doen. Dit heeft hij besloten om zo snel
mogelijk geld te kunnen verdienen voor zijn familie. Marsel is en harde en eerlijke
werker. Hij deed altijd al klusjes in het weekend in Perancak bij Theo en Gert. Wij hebben
hem beloond door hem een weekendbaantje te geven in Perancak. Marsel stuurde altijd
al zijn verdiende geld naar zijn vader op Sumba, dit gaat hij nu ook doen met het geld
dat hij gaat verdienen.
Dit waren de gebeurtenissen van de afgelopen tijd. Volgende maand volgt weer een
nieuwsbrief. Hier op Bali is de zomervakantie voorbij maar in Nederland zitten jullie er
volop in. Dus ik wens jullie allen een fijne zomervakantie met welke invulling jullie daar
dan ook aan zullen geven.
Sampai Jumpa!
Liefs Hagar

