Nieuwsbrief augustus/september 2019
Namens het bestuur.
Wanneer u deze nieuwsbrief leest is ons bestuurslid Hagar
alweer even terug in Nederland, begin december zal zij weer terugkeren om haar
werkzaamheden in het kindertehuis voort te zetten. In de tussentijd zal Daisy Birahy,
onze vrijwilliger begeleider, zoals ook aangegeven in onze vorige nieuwsbrief, de
honneurs waarnemen en zal Hagar daarbij ook nauw contact blijven onderhouden met
het kindertehuis.
Het beoogde benefietevenement staat nog steeds op het programma, echter is het ons
niet gelukt om voor de periode september/oktober een geschikte en betaalbare locatie
te vinden. Daarom hebben wij besloten om het benefietevenement te verzetten naar
december. Tijdens dit benefietevenement zal pak Gert, dan inmiddels alweer een jaar
geleden dat hij overleden is, ook herdacht worden. We houden jullie op de hoogte en
hopen van harte iedereen te kunnen begroeten!
Inmiddels hebben wij al een aantal mondelinge toezeggingen voor optredens en mooie
dingen gekregen die wij kunnen verkopen, waarvan de opbrengst gaat naar het tehuis.
Nog meer tips, hulp voor het organiseren van deze benefietbijeenkomst blijft uiteraard
zeer welkom!
Tenslotte nog dit: het bestuur zoekt nieuwe aanwas. Heb je wat tijd over en wil je ons
kindertehuis mee helpen opbouwen, dan ben je zeer welkom! Waar we vooral behoefte
aan hebben is iemand die voor meer fondsen en andere inkomsten kan zorgen
(‘fundraising’) en een nieuwe secretaris, die nauwgezet de formele zaken afhandelt.

Bericht van het kindertehuis
Wij kunnen jullie met veel plezier melden dat De Yanti in blijde verwachting is!
Behalve Arnaya en De Yanti zelf, kijken ook de meisjes erg uit naar de baby. Arnaya en
De Yanti zien al helemaal zitten om hun kindje een grote familie te geven met heel veel
broertjes en zusjes.
Het huis van Yudek.
Een goed en iets minder goed bericht, de regering van Bali had eerder in augustus
bericht gegeven dat het bedrag, nog afwachten hoeveel, eind augustus gestort zou

worden. Echter is dit bedrag nu nog steeds niet gestort.
Na het ontvangen van het geld zullen de werkzaamheden weer hervat worden en is het
afwachten of er daarmee voldoende geld is.
Op het ogenblik is het huis in de staat van wel een dak en elektriciteit, maar nog geen
ramen en deuren en zijn de vloeren onafgemaakt.
Bij het laatste bezoek van Hagar sliepen het zusje en oma tot haar verbazing al op een
matras op de onafgemaakte vloer in het nieuwe huis.
In Nederland kun je je dit gewoon niet voorstellen!
Wij willen degene die gedoneerd hebben van harte bedanken namens Yudek en haar
familie! Zij kunnen niet wachten totdat zij weer een eigen plekje hebben en zijn erg blij
met deze donaties!
Mocht je nog willen doneren, dan is dat nog steeds welkom, ook voor huisraad wanneer
het huis straks af is, op de bankrekening van Giri-Asih: NL61ABNA0572578822 o.v.v
Yudek.
Lieve allemaal – namens Hagar
Nu is de school dan echt van start gegaan. De schoolvakantie en alle feestdagen zijn nu
voorbij en de kinderen zijn weer druk met school.
Op zondagavond worden de telefoons, als de kinderen deze al hebben, ingeleverd bij
Arnaya. Alleen de oudere kinderen mogen hun telefoon in eigen beheer houden, ter
gebruik voor school en wanneer de andere kinderen deze tussendoor nodig hebben
voor school kan dit gevraagd worden.
Vrijdag na school krijgen ze hun telefoon dan weer terug.
Om 5 uur s ’ochtends gaat voor de meeste al de wekker en is het tijd om naar de kamar
mandi (badkamer) te gaan, klaar te maken voor school (bv het strijken van kleding als dit
de avond ervoor nog niet is gedaan) en te eten.
Om 7.00 is iedereen weg. Vanaf 12.00 komen de jongste kinderen weer terug van
school, waarbij de laatste dan rond 16.00/16.30 weer binnen druppelen.
Om 17.00 heeft een deel van de kinderen veeg en dweilbeurt en een ander deel moet
de afwas na het eten doen. Voor het eten wordt iedereen geacht om gedoucht te zijn.
Hierbij moet je je geen gewone douche voorstellen, maar een grote ton water met een
klein emmertje erbij die hiervoor gebruikt wordt.
Na het avondeten, van 19.30 tot 21.00 op de maandag t/m donderdag, moeten alle
kinderen huiswerk maken en krijgen hiervoor hulp van de vrijwilligers of Yanti daar waar
dit nodig is.
Ook de Engelse lessen zijn weer begonnen en dit loopt nu aardig gestructureerd nu

Daisy er als vrijwilliger begeleider is. Een drukte van belang dus om aan hun verdere
toekomst te bouwen.

En soms is het huiswerk maken
een beetje te vermoeiend 😉

Gung deta, een van onze oud bewoners, is toch nog zijn laatste jaar in gegaan op de
hotelschool richting kookkunst.
Het leek er even op dat hij moest stoppen omdat er niet genoeg geld was. We hebben
echter een sponsor voor hem gevonden waardoor hij zijn studie toch kan afmaken en
hier zijn wij, evenals Gung Deta, erg blij mee!
In de vorige nieuwsbrief heb ik jullie al verteld dat Eka Mariani afgestudeerd was. Zij
heeft inmiddels haar bul gehaald en heeft zelfs al een baan als lerares voor een HAVO 3
klas waar ze al gestart is!
Te weten dat Eka 10 jaar geleden in het tehuis kwam, geen Balinees kende (de 2e
hoofdtaal op Bali, waar elk kind op school in onderwezen wordt) en een moeilijke
periode heeft doorgemaakt, is het fantastisch dat ze het zo ver geschopt heeft!!
In de volgende nieuwsbrief kunnen jullie in een interview meer lezen over haar.

Vrijwilligers.

In de vorige nieuwsbrief lazen jullie al over Kyara. Behalve veel gesport heeft zij ook
heerlijke koekjes gebakken met de kinderen.
Eindelijk kwam er dan weer een mannelijke vrijwilliger, Eldert. Voor de jongens vaak net
weer even leuker en bracht veel stoere fitness momenten met zelfgemaakte dumbels
(gemaakt van cement in een lege Herbalife pot) met zich mee.
Ook een bezoek aan het sportpark met de kinderen en Arnaya mocht niet ontbreken
natuurlijk.

En verder heeft Eldert ook een prachtige muurschildering gemaakt boven het
doorgeefluik (vanuit de keuken) in de eetkamer! Super bedankt Eldert, voor de hele
mooie en vrolijke muur!

Voor het afscheid van Eldert hadden de kinderen uit Sumba de strijddans uit Sumba
tussen 2 stammen gedanst. Prachtig om te zien hoe zij zich daar helemaal bij inleefden.

Ook Maud, één van onze oud-vrijwilligers, kwam weer
voor een aantal dagen langs om te genieten van alle
kinderen en haar hulp te bieden.
Nogmaals dank jullie wel lieve vrijwilligers voor jullie
hulp en gezelligheid!

Ziekenboeg
Zo was het afgelopen maanden even rustig geweest en zo was het weer een drukte van
belang op “ziekenboeg” gebied.
Het was zelfs even heel spannend hier. Riki was gestoken door een bij en kreeg een
allergische reactie hierop. Binnen no time zat zijn hele lichaam onder de rode bulten en
begon hij het benauwd te krijgen door de zwelling in zijn keel.
Snel naar het lokale ziekenhuis waar hij even kort aan de zuurstof is gegaan en 2
injecties heeft gekregen. Pfff dat was schrikken, maar gelukkig knapte hij daarna weer
snel op en kon weer mee naar huis!
Nog wat andere kleine en grote pijntjes.
Sovi had flinke kiespijn. In eerste instantie wilde zij niet naar dokter gigi oftewel de
tandarts, maar koos na 2 dagen toch maar eieren voor haar geld en na het behandelen
ervan was ze weer vlot van haar pijn af.
Het zat niet mee voor haar, want een paar weken later, reed zij samen met Ayu in de
berm met de scooter. Het bleef gelukkig bij een aantal schaafwonden en ze zijn er
verder met de schrik van afgekomen.
Sri had een wondje op haar tong waar ze heel veel verdriet over had.
En Marinus had een grote wond op zijn scheenbeen, opgelopen op Sumba tijdens zijn
bezoek aan zijn familie, die maar bleef ontsteken. Een aantal bezoeken aan de dokter en
2 weken verder ging het weer beter en loopt Marinus weer als een kievit.
De wonden brachten mij er wel op om meer fruit van mijn sponsorgeld te halen voor de
kinderen.
Ze krijgen wel fruit, echter is dit erg kostbaar en dus geen gewone kost.

Onze groentetuin.
Inmiddels zitten de courgette, sperziebonen en wortels ook in de grond en groeien
goed. Evenals de papaja.
Ook de chilipepers doen het goed. Erg fijn, aangezien deze op de markt behoorlijk prijzig
zijn.
De eerste lading mais, aubergine en long beans heeft een aantal keer een overheerlijk
maal opgeleverd en was echt smullen!
Bu Ayu, onze kokkin, kan dit echt fantastisch!
Op een gegeven moment zat ik voor op de veranda toen Bu Ogik, die de inkopen op de
markt doet, met een grote bos, in mijn ogen lijkend op wild gras, aanlopen. Het is dat ik
wist dat we geen koeien hebben en zij ook niet van de binnenplaats kwam waar
soortgelijke struiken gras staan. Zij zei ook dat het onze
groente voor die dag was. Die middag, was ik voor de
zoveelste keer, verbaasd dat de oneigenlijk ziende groente
tot zoiets lekkers omgetoverd kan worden!

De groentetuin doet het zo goed dat we af en toe ook wat
kunnen verkopen of groente ruilen voor vis of andere
groente op de traditionele markt!
Het tehuis begint al aardig zelfvoorzienend te worden en
we hopen dit in de nabije toekomst nog verder uit te
kunnen breiden!

Barbecue
Als een soort afscheid heb ik samen met Maud een barbecue gegeven voor de kinderen,
al het personeel en familie. Voor hun een waar genot om zo uitgebreid en heerlijk te
eten van de varkenssaté Lilit, saté ayam en de grote vissen.
De kinderen hebben ook het zelfgeschreven en hartverwarmende lied “Bintang Kecil”
gezongen voor ons. Een genot om, ook nu ik alweer even thuis ben, keer op keer terug
te luisteren!

Het was een supergezellige avond!

Sponsorzaken
Via Daisy hebben wij kennis mogen maken
met Bep, de poppenmaker, zoals we haar
noemen.
Zij zal ook op de benefietbijeenkomst
aanwezig zijn en zij maakt dus hele leuke
poppen om te verkopen, waarbij de opbrengst
ten goede komt aan ons kindertehuis.
Mocht iemand nu al interesse hebben in een
mooie zelfgemaakte pop, laat ons dit dan
weten via giriasih@xs4all.nl

Ook blijven wij nog steeds door de kinderen zelfgemaakte armbandjes verkopen. Zoals
jullie kunnen zien voor de kinderen een leuke bezigheid en voor ons een welkomen
aanvulling, waarbij met de opbrengst van een armbandje al veel in het tehuis kan
worden gedaan!
Deze kunnen besteld worden bij mij hrbouwens@hotmail.nl voor de prijs van €3,50 er
stuk (dit is inclusief verzendkosten)

Met enige regelmaat krijgen we ook onverwachts bezoek van mensen die van het
kindertehuis hebben gehoord. Zo ook Sarina en Edwin Hagestein. Zij hebben gezellig een
dag met ons samen doorgebracht, spulletjes meegenomen voor het tehuis en hebben al
aangegeven in de toekomst graag terug te komen en meer voor het tehuis te willen
betekenen.
Sarina is de dochter van Ruud Hagestein, een oude bekende van ons, die na een paar
weken ook een nachtje bleef.
Wij zijn zeer blij met alle interesse en hulp, op wat voor manier en hoe klein ook, die ons
geboden wordt!

Een kind aan het woord die in ons tehuis woont.
Deze keer maakt u kennis met Yanus.

Wat is je volledige naam en leeftijd?
Mijn naam is Siprianus Ama Kii en ik ben geboren op 21 september 1999. Mijn bijnaam is
Yanus

Waar kom je vandaan?
Ik kom van Sumba

Kan je iets over je gezin vertellen?
Ik ben de jongste en heb nog 2 oudere zussen. Asty, mijn oudste zus heeft ook in Asrama
gewoond en studeert nu nog verpleegkunde van het geld van een sponsor vanuit de
Nederlandse Giri-Asih stichting.
De tweede zus is Yuli, zij bleef in Sumba met mijn vader en nu studeert ze aan de
universiteit in Java.
Hoe lang woon je nu in Asrama Anak Pohsanten en waarom?
Waarom ik hier ben en hoe ik hier kom, is omdat ik geluk heb en God een goed plan voor
mijn toekomst heeft, alles kan niet vanzelf gebeuren.
Het hele gedeelte van Sumba is droog en er valt weinig water. We kunnen alleen maïs of
padie planten in het regenseizoen, maar als de regen te laat komt, zal dit een
hongerseizoen veroorzaken, wat betekent dat we minder moeten eten dan voorheen.
Wat we planten is voor onszelf, niet om te verkopen en is onze voorraad voor het droge
seizoen. We hebben nog wel een ander soort plant die we wel verkopen en daarmee
kunnen we in ieder geval zout, suiker en andere basale dingen kopen.
Mijn ouders werkten als boeren. Vanwege die armoede verliet mijn moeder ons, slechts
een paar maanden nadat zij van mij was bevallen. Zij is weggegaan om een baan in
Maleisië te zoeken en werkt nu als een helper in iemands huis.
Ik verliet Sumba toen ik 9 jaar oud was, om precies te zijn in juni 2009, met mijn neef
Marsel en mijn oom.
Mijn oom heeft zijn middelbare school afgemaakt, had geen geld om verder te studeren
en niemand kon voor Marsel en mij zorgen
Mijn oom bracht ons naar Bali in het Christian weeshuis met 150 kinderen, dat is veel en
het personeel had moeite om ons te onderwijzen. De meeste kinderen komen daar uit
Sumba.
De vriendin van mijn oom, die ook in het regentschap van Negara verbleef kende deze
plek "Asrama". En vanaf juli 2011 woon ik samen met Marsel hier en woon hier nu dus 8
jaar
Wat vind je het leukste van het kindertehuis?
Ik ben echt dankbaar dat ik op deze plek kan blijven. Het is mijn "Home Sweet
Home".
Ik vind het heel leuk om hier samen te zijn met andere kinderen met dezelfde status.
Soms huilen we en lachen we samen en we zien alle dingen samen onder ogen. We gaan
samen door verdriet en geluk.
Ik ben echt dank verschuldigd aan de sponsors en vrijwilligers die ons helpen om deze
Asrama te laten bestaan. Je verdient het om Hero te worden genoemd, zodat je een
goed karma zult krijgen.

Naar welke school ga je?
Ik zit nu op de SMA (vergelijkbaar met de Nederlandse HAVO) in de derde klas van de
taalles. Ik ging pas later naar school, dus ik ben een beetje ouder dan de anderen en ik
zal klaar zijn in 2020. Ik weet nog niet welke specifieke richting ik moet nemen als ik kan
blijven studeren ... ik zou blij zijn als ik kan blijven studeren!
Wat heb je tot nu toe geleerd in de kindertehuis-periode wat jou vandaag in je leven
helpt?
Ik leer echt veel dingen in Asrama. Ik leer Engels met de vrijwilligers. Hoewel ik
ook Engels op school krijg, dat is de volledige grammatica, leer ik in Asrama hoe ik moet
spreken en schrijven. Asrama geeft mij zoveel goede dingen.
Waar zie jij jezelf over 5 jaar en hoe ga je dit bereiken?
Ik hoop dat ik, nadat ik ben afgestudeerd aan het einde van dit jaar, kan studeren aan de
universiteit. Ik weet alleen nog niet welke richting.
Ik hoop ook echt dat ik in het buitenland kan werken na vijf jaar. Daar kan ik veel geld
verdienen voor mijn familie.
Ik weet dat het moeilijk zal zijn voor mij, maar ik hoop echt dat ik het kan bereiken.
En met het bestaan van Asrama en de sponsors denk ik dat dit wel gaat lukken.
Hoe zou jou leven vandaag zijn als je niet zoveel jaren in het kindertehuis had
gewoond denk je?
Ik weet niet wat mezelf zou zijn overkomen als ik niet naar Bali was gekomen en deze
plek niet kende. Misschien was ik wel een dief of deed ik andere slechte dingen.
Wat denk je dat je het meest gaat missen buiten Asrama als je het tehuis verlaat en
wat vind je het leukst?
Ik hou echt van deze plek vanwege het samenzijn en doe graag leuke dingen met
andere kinderen.
Zonder deze kinderen en de vrijwilligers zal mijn geluk minder zijn als ik niet meer in
Asrama woon denk ik, maar ik zal nooit alle goede dingen vergeten die ik van Asrama
krijg omdat het een deel van mijn leven is.
Is er nog iets wat jij zou willen toevoegen?
Voor alle sponsors en speciaal voor de vrijwilligers, bedankt van mij ... ik wens jullie
allemaal geluk en gezondheid toe!

Na dit mooie interview wil ik graag nog enkele mooie foto’s met jullie delen. De
kinderen voelen zich een grote familie. Tijdens activiteiten als naar het strand gaan of
feestelijke aangelegenheden, zoals bij het afstudeerfeestje van Eka, is duidelijk de
verbintenis die ze hebben en vrolijkheid te zien van de kinderen!

Dit waren de gebeurtenissen van de afgelopen tijd. Over 2 maanden volgt er weer een
nieuwsbrief.
Sampai Jumpa!
Liefs Hagar

