Nieuwsbrief november 2019
Namens het bestuur
Benefiet! (Zet dit alvast in je agenda)
We hebben een datum voor de benefietbijeenkomst, waarbij ook Gert wordt
herdacht. Deze zal plaatsvinden op zondag 15 december vanaf 15.00.
Adres: Reigerlaan 251, 2903 LJ Capelle aan den IJssel
We zijn bezig om een mooi programma in elkaar te zetten, het beloofd weer
wat moois te worden! Z.s.m. ontvangen jullie ook een uitnodiging via de mail.
Wie heeft er nog mooie, leuke cadeautjes die wij kunnen gebruiken voor onze
lotenverkoop? Laat het ons weten op info@giri-asih.nl

Geboorte !
Met grote blijdschap geven wij kennis van de geboorte van de zoon van
De Yanti en Arnaya!!

Zijn officiële naam zal volgens de cultuur later worden vastgesteld, voor nu
heet hij Utu en dit is tevens zijn bijnaam.
Het gaat erg goed met De Yanti en de kleine!
Utu is geboren met een gewicht van 2,8 kilo, maar groeit als kool!
De kinderen, vooral de meisjes, zijn erg blij met hun “nieuwe broertje” en
troetelen hem veel.
Yanti is inmiddels alweer op de been en Utu ligt met regelmaat naast haar op
de grond in een mandje wanneer zij met de financiën bezig is in het kantoortje.
Mooi om te zien hoe ook na de geboorte de samenhorigheid behouden blijft!

Het huis van Yudek – na de brand
Het huis is volgens de norm van Bali nu afgebouwd. Dit betekent geen deuren
en ramen en een kale vloer, maar goed bewoonbaar voor ze.
Met het sponsorgeld, grote dank hiervoor!, is een deel van de bouw betaald en
huisraad gekocht.
Ze hebben nog een schuld staan voor de bouw, maar we hopen dat dit straks
met het geld van de regering helemaal afbetaald kan worden.
Ze verwachten dat dit geld na de lopende verkiezingen eindelijk gestort zal
worden.
Verder nog dit: We zijn als bestuur nog steeds op zoek naar nieuwe aanwas en
hebben helaas nog geen reacties gekregen. Dus nogmaals de vraag heb je zelf
wat tijd over en wil je ons kindertehuis mee helpen opbouwen of weet je
iemand die dit wil doen, dan is dit 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.
Weet u iemand, stuur ons graag een berichtje via info@giri-asih.nl

Lieve allemaal – namens Hagar
De kinderen zitten vol in hun school, vooral de oudere kinderen. Tussentijdse
toetsen en de Monarch kinderen(Asri, Marsel, Ninda en Okta) hebben nu
sollicitatiegesprekken voor hun komende training die ze in een hotel in
Denpasar of Kuta voor een half jaar gaan lopen vanaf medio december/ begin
januari. Extra spannend voor ze, aangezien dit ook betekent dat ze na jaren in
een veilige omgeving nu op eigen benen moeten staan.
Uiteraard zullen wij ze vanaf het tehuis daarin wel begeleiden.
In tegenstelling tot de vorige nieuwsbrieven, waarbij ik meestal afsluit met een
interview, plaats ik deze nu tussendoor. Ik heb gemerkt dat ik het lastig vind
om na de interviews, die vaak best indrukwekkend zijn, zomaar af te sluiten.
Dit keer een kind aan het woord die bij ons in het tehuis heeft gewoond.
Deze keer maakt u, zoals beloofd, kennis met Eka.
Wat is je volledige naam en leeftijd?
Mijn naam is Ni Putu Eka Mariani en ik ben 23 jaar oud.

Waar kom je vandaan?
Ik kom uit Pohsanten, Bali.
Kan je iets over je gezin vertellen?
Ik heb een moeder, Putu Arnawati en een vader, Gede Arnawa.
Ik heb ook een jongere broer, die is getrouwd, heeft een zoon en een goede
vrouw.
Mijn moeder is een huishoudster en werkt soms ook in de Burgundy in Jakarta.
Mijn vader werkt als vrachtwagenchauffeur en is zelden thuis.
Mijn jongere broer en zijn vrouw zijn beide werkloos op het moment.
Hoe lang heb je in Asrama Pohsanten gewoond en waarom?
Ik heb 10 jaar in Asrama Pohsanten gewoond. De reden waarom ik in het tehuis
woonde is omdat ik wilde leren en mijn doelen kon realiseren. Want met mijn
studie kan ik mijn familie gelukkig maken, vooral mijn moeder, die altijd hoopte
op een kind dat later zou werken op een goede plek, zonder de ontberingen die
zij had.
Mijn droom is nu uitgekomen, een lerares die kinderen opvoedt en hun laat
slagen in het leven.
Wat vond je het leukste van het kindertehuis?
Wat ik het leukste vond aan Asrama Pohsanten is de saamhorigheid, de
discipline en de zeer goede opvoeding van dingen die belangrijk zijn in het
leven. Hiermee kan ik krijgen wat mij echt blij maakt en mijn doelen realiseren.
Ik heb veel ervaring opgedaan, samen met vrienden die ik heb beschouwd als
mijn eigen familie.

Naar welke school ging je als laatste?
Mijn laatste opleiding was de Ganesha Education University in Singaraja.
Dit is een school voor de best afgestudeerde leerlingen en staat bekend als een
erkende universiteit in Indonesië.
De training die ik deed tijdens mijn studie, waarbij ik 3 maanden kinderen op
een junior high school onderwees, was zeer leerzaam en maakte mij erg
gelukkig om lerares te worden.
Wat heb je geleerd in de kindertehuis-periode wat jou vandaag in je leven
helpt?
Wat ik heb geleerd vanuit Asrama Pohsanten waar ik opgevoed ben, is hoe ik
iemand moet respecteren en een sterk persoon kan zijn, ook al heb ik
moeilijkheden.
Houden van elkaar en de directie van de school waarderen die de kinderen goed
opvoedt, zijn ook belangrijke waarden die ik heb geleerd.
Ik ervoer vele moeilijkheden in de afgelopen 5 jaar, van familiale problemen tot
economische problemen die ik heb meegemaakt. Ik had het geluk om altijd hulp
te krijgen vanuit Asrama en daar ben ik zeer dankbaar voor.
Ondanks de vele moeilijkheden, ben ik altijd sterk wanneer ik mij herinner dat
mijn moeder nooit gelukkig in haar leven was.
Waar zie jij jezelf over 5 jaar staan en hoe ga je dit bereiken?
Ik wil mijn moeder gelukkig maken door te werken, zodat ze veel geld heeft,
goed en lekker eten kan kopen, mooie kleren en een comfortabel huis om in te
wonen.
Hoe zou jou leven vandaag zijn als je niet zoveel jaren in het kindertehuis had
gewoond denk je?
Als ik niet in Asrama Pohsanten was gaan wonen, zou ik denk ik nooit naar
school en de universiteit kunnen gaan. Misschien zou ik anders in het buitenland
zijn gaan werken om geld te verdienen als huishoudster, want zonder onderwijs
kunnen Indonesische mensen niet werken op goede plaatsen.
Dank u wel dat u mij naar school hebt laten gaan voor 11 jaar, zodat ik nu een
lerares ben geworden.
Wat mis je het meest uit Asrama?
Ik mis vooral het samenzijn en voor elkaar zorgen.
Is er nog iets wat jij zou willen toevoegen?
Dank u dat u mij zo veel liefde en genegenheid hebt gegeven en nog steeds

geeft. Vergeet mij niet, ook al woon ik niet meer in Asrama Pohsanten en laat
mij vragen om hulp als ik een probleem heb. Ik zal jullie mijn hele leven
herinneren, door jullie kan ik nu een nuttig persoon zijn. 😘
Ik hou van jullie en heel erg bedankt!

Eka heeft voor 2 dagen een baan als lerares voor een HAVO 3 klas. Voor de
andere dagen is zij nog hard op zoek om ook les te geven.
In de tussentijd biedt Eka ook hulp waar nodig, zoals na de geboorte van Utu
heeft zij verschillende keren meegeholpen met koken in het tehuis of helpt zij
de andere kinderen met hun kleding te verstellen op de naaimachine.

Vrijwilligers
Josien, Sabine en Julia zijn 3-4 weken geweest en hebben weer veel leuke
dingen gedaan. Echter hebben zij het ook financieel mogelijk gemaakt dat alle
kinderen naar de mondhygiëniste zijn geweest.
De kinderen gaan wel naar de tandarts en er worden ook met regelmaat
poetsadviezen gegeven, maar er zijn kinderen die ondanks dat nog steeds
gaatjes hebben.
Ook zijn alle kinderen gecontroleerd op hoofdluis en daar waar nodig
behandeld met behulp van de vrijwilligers.

Dank jullie wel Sabine, Julia en Josien!
Tim, de vriend van Daisy is er. Behalve dat dit erg fijn voor Daisy zelf is, zijn ook
de kinderen zichtbaar erg blij met zijn komst!
Tim Jan is vanaf begin oktober in Asrama. Hij wil zijn kennis en ervaring op het
gebied van land en watermanagement inzetten ten gunste van de Stichting.
Met betrekking tot Asrama krijgt dit vorm door onderzoek te doen naar de
mogelijkheden om de groentetuin uit te breiden en om eigen vis te kweken op
het beschikbare terrein. In Villa Perancak, het huis van Theo en Gert, komt dit
tot uiting door de waterhuishouding (aanvoer, verbruik verschillende
componenten en kosten) inzichtelijk te maken en op basis daarvan een voorstel
te doen voor verhoging van efficiëntie. Naast deze activiteiten geeft Tim Jan de
kinderen met veel plezier Engelse les, sport hij dagelijks met ze, helpt hij ze
graag bij hun huiswerk en biedt dagelijkse coaching. Hij is voornemens om een
aantal maanden te blijven.
We zijn extra blij met zijn komst!

Bij het schrijven van deze nieuwsbrief zijn Rik en Marloes er nog net, zij zijn er
een maand geweest. Zij hebben een grote rol gespeeld in het geven van de
Engelse lessen en het PAP toernooi welke nu nog bezig is. Volgende
nieuwsbrief meer over het PAP toernooi.
Ook Marloes en Rik bedankt voor jullie gezelligheid en hulp!

Tot volgende maand met het verhaal over het PAP toernooi en weer veel ander
leuk en mooi nieuws!
Sampai jumpa!
Liefs,
Hagar

