
 

    Nieuwsbrief december/januari 2020 

Namens het bestuur. 

Allereerst willen we u en uw familie namens het gehele bestuur, alle 

kinderen en personeel in het kindertehuis een heel gelukkig en gezond 

Nieuwjaar wensen! 

Dat 2020 u maar heel veel moois mag brengen. 

2018 was een jaar met veel verdriet door het overlijden van pak Theo 

en Gert, met als gevolg dat we ook een moeilijke start en roerig jaar in 

2019 hebben gehad.  

Inmiddels is de rust weergekeerd en kunnen we nu aan het begin van 

2020 zeggen dat we een stabiele en liefdevolle situatie in ons 

kindertehuis hebben kunnen creëren, waar wij met zijn allen zeer blij 

mee zijn! 

 

Benefietbijeenkomst 

15 december jongstleden hebben wij ons benefiet evenement 

gehouden in Capelle aan de IJssel. Er was een mooie opkomst van circa 

60 aanwezigen. 

Na het welkomstwoord van voorzitter Peter ten Cate werd er een 

directe verbinding gemaakt met Bali. Als eerste op het programma 

stond de herdenking van Gert Versendaal waarvoor op beide locaties 

tegelijkertijd een kaars werd aangestoken ter ere van pak Gert, die ons 



een jaar eerder was ontvallen. Voor de kinderen was dit een emotioneel 

moment bij de herinnering hieraan. 

In de zeer gewaardeerde aanwezigheid van Gert zijn familie, konden wij 

eerst genieten van het optreden van een traditionele Indonesische 

danseres, waarna de landelijk bekende zangeres Justine Pelmelay een 

belangeloos en spetterend optreden gaf. 

Vanuit Bali heeft Dewi, de vrouw van Peter ten Cate, samen met de 

kinderen van Asrama ook nog een prachtig kerstlied gezongen. 

  

 

Na deze optredens volgde de veiling van diverse schilderijen, waaronder 

12 schilderijtjes die door de kinderen in het tehuis gemaakt waren en 

een vijftal gedoneerde doeken van verschillende schilderessen. De 

schilderijtjes van de kinderen waren zeer gewild en brachten in totaal 

het prachtige bedrag van €327,50 op. De kinderen zijn enorm trots en 

blij dat dit zoveel heeft opgeleverd! 

Het pronkstuk van de veiling, schilderij "Parasol" van Editha de Vos 

(www.ediart.nl) is verkocht voor een hele mooie 700 euro. Ook de 

armbandjes, welke door de kinderen in het tehuis gemaakt zijn, vonden 

gretig aftrek. Deze kunnen nog steeds gekocht en besteld worden via 

ons email adres info@giri-asih.nl 

mailto:info@giri-asih.nl


  

Alle aanwezigen konden even bijkomen van de veiling door te genieten 

van het heerlijke Indonesische buffet, geheel gesponsord door 

restaurant Indrapura te Amsterdam. Het evenement werd afgesloten 

met een Indonesische dans en nog een toegift van Justine Pelmelay. 

Na de balans opgemaakt te hebben kunnen wij spreken van een zeer 

geslaagd evenement met een mooie netto-opbrengst van €3.103, welke 

in zijn geheel ten goede komt aan het kindertehuis. Dan rest ons nog 

om alle aanwezigen in Capelle en in Bali, de donateurs, de locatie De 

Vijverhof en de vrijwilligers te bedanken voor hun inzet en bijdrage! 

 

Lieve allemaal – namens Hagar 

Wanneer u deze nieuwsbrief leest ben ik alweer een maand terug in het 

kindertehuis. De kinderen waren blij mij te zien en maken het allemaal 

goed! Toen ik aankwam was het bijna vakantietijd. Helemaal verdiend, 

aangezien iedereen hard heeft gewerkt op school! 

Rond deze tijd is het ook rapportentijd. Sommige hebben een zeer mooi 

rapport, de ander moet er nog even tegenaan om net wat hoger te 



scoren dan voldoende. De kinderen presteren allemaal op een 

voldoende of hoger. 

Het is prachtig om te zien dat alle kinderen de wil hebben om hoger te 

scoren dan de C, wat voldoende is. En we hebben zelfs een aantal 

kinderen die zo gedreven zijn en B’s (goed) of zelfs A’s (excellent) halen. 

Voor de vakantie werd iedereen geacht zijn eigen kamer schoon te 

maken. Loes en Anne, de nieuwe vrijwilligers, hielpen de kleinste 

kinderen. 

Dat werd een flinke schoonmaak, matrassen naar buiten, roosters voor 

de ramen eraf en schoonmaken, ramen lappen, kasten leeghalen, 

uitzoeken wat te klein is en een ander wellicht past, schoonmaken en 

weer netjes inruimen. 

  

De eerste week van de vakantie was het erg rustig in het kindertehuis. 

De meeste kinderen waren naar huis of hun familie. 

Die week was het ook kerst. Op de veranda van het tehuis stond een 

kunstkerstboom en er hingen wat versieringen, maar verder wordt er 

hier, behalve een kerkdienst voor de christelijke kinderen, geen kerst 

gevierd. 

Oud en Nieuw daarentegen was een groot feest. De balé-balé versierd, 



ik heb een BBQ georganiseerd, medegefinancierd door 2 lieve, gulle 

mensen uit mijn persoonlijke sfeer en ook wat (sier)vuurwerk gekocht. 

Dat laatste leverde veel “Ohh” en “Wow”’ op.  

Tussendoor Lion King the movie gekeken met wat lekkers erbij en het 

feest was compleet om het nieuwe jaar in te gaan. De kinderen hebben 

enorm genoten! 

  

  

 

 



Laatst las ik een stuk dat Bali ontraden wordt om erheen te gaan, 

vanwege de vervuiling door plastic. Erg jammer, het is een prachtig 

eiland en de mensen hebben het geld wat het toerisme inbrengt echt 

heel hard nodig. 

In de grote plaatsen in het zuiden zie je inderdaad veel vuil op straat 

liggen, hier in het westen van Bali is dit anders.  

Wij zijn in het kindertehuis ook bewust bezig met vuil scheiden, waarbij 

het grote plastic wordt weggebracht om te recyclen, groente- en 

fruitafval wordt gebruikt voor de tuin en klein afval verbranden we zelf 

achter in de tuin. 

 

 

Daisy en haar vriend Tim zullen aan eind van deze maand ook een les 

over het belang van recyclen gaan houden. 

 

Het landbouwproject 

Het landbouwproject is sinds oudejaarsdag van start gegaan.  

Na beraad met een vriend van Tim, een agrarisch specialist die een paar 

dagen op bezoek was, is er besloten om het huidige project eerst 

effectiever te maken, zodat er meer en betere groente geplukt kan 

worden. De afvalplaats was te dicht op de tuin en er zwierf teveel 

plastic en ander rotzooi rond. 

Na het verwijderen van het plastic, omkappen van wat bomen, de oude 



stenen varkensstal die er vroeger was kapot hakken en afvoeren, de 3 

stenen vuilnisbakken verplaatst naar het achterste gedeelte van de tuin 

en grond gelijk maken, heeft Tim samen met Putu Juli, de tuinman, een 

plan opgesteld voor de echte start van het project. 

Helemaal achterin de tuin zal een “nursery” worden gebouwd, een 

stenen gebouwtje om de plantjes voor te laten groeien en wordt nog 

een stuk ongebruikt grond gereed gemaakt voor verbouwing. 

Tevens zullen er om elk stuk grond borders worden gebouwd om 

duidelijke afscheiding te hebben en onkruid tegen te gaan. 

Er is nu een test border gemaakt om te kijken of dit voldoet, zoals 

gedacht. 

 

  

 

Begin van het jaar zijn hier stenen, zand en goed materiaal voor 

gekocht. 

Omdat de kinderen nog een week vrij waren mochten ze samen met 

Arnaya, Daisy en de vrijwilligers helpen voor een bescheiden loon 

wanneer ze dit wilde. 

Veel kinderen doen dit graag, zodat ze een zakcentje hebben en 

hiermee leren ze ook omgaan met geld. 

Behalve het praktische gedeelte willen we de kinderen ook educatie 



geven, hoe goed om te gaan met de natuur en wat is er nodig om 

groente en fruit goed en gezond te laten groeien. We hopen dat daar 

binnenkort een specialist voor kan komen die de kinderen hierin goed 

kan onderwijzen. 

 

 

  

 

En wat is er nu lekkerder dan een glaasje koude limonade tussendoor! 

 

 

We sluiten dit jaar af met 14 kinderen in ons tehuis, vanwege het 

vertrek van 4 kinderen die voor hun 6 maanden durende training vanuit 

de Monarchschool naar een hotel in Denpasar cq Kuta zijn gegaan in 

december. 

In de vorige nieuwsbrief lazen jullie al over Asri. Ook Marsel, Okta en 

Ninda zijn op training. 

 

 



Dit keer maken jullie in het interview kennis met Ninda. 

 

Wat is je volledige naam en leeftijd?   

Mijn naam is Ni KADEK Ninda Utami en ik ben 19 jaar oud. 

Waar kom je vandaan?  

Ik kom uit Pupuan, regio Tabanan. 

Kan je iets over je gezin vertellen? 

Ik heb een moeder, Nyoman Marini en mijn vader is Wayan Nurjaya. 

Mijn ouders zijn boeren en erg arm. Ik heb een oudere zus Nindi 

Wahyuni, zij woonde vroeger ook in Asrama Pohsanten. 

Hoe lang heb je in Rumah Anak Pohsanten gewoond en waarom?  

Ik heb bijna 4 jaar in Asrama gewoond. 

Ik woonde daar omdat ik mijn opleiding wilde voortzetten en dat is nu 

mogelijk gemaakt. 

Wat vind je het leukste aan het kindertehuis?  

Ik hou van Asrama omdat het hetzelfde voelt als thuis en we zijn een 

grote familie. Ondanks dat we allemaal uit verschillende gebieden en 

gezinnen komen is er toch een saamhorigheid die ik normaal buiten mijn 

gezin niet zou voelen, maar hier wel. We doen ook veel dingen samen, 

wat ik erg leuk vind. 

Naar welke school ga je?  

Ik zit nu nog op de Monarch school in Negara. Dit is een 1-jarige 



vervolgstudie op de highschool en doe de Food & Beverage richting 

service training voor serveerster. 

Vanaf half december ben ik begonnen in het Padma Resort Legian hotel 

voor mijn training van zes maanden. 

Wat heb je geleerd in de kindertehuis-periode wat jou vandaag in je 

leven helpt?  

Toen ik in Asrama verbleef heb ik beter Engels geleerd van de 

vrijwilligers die hier komen. Dit kan ik heel goed gebruiken tijdens mijn 

opleiding en in mijn toekomstige baan. 

Waar zie jij jezelf over 5 jaar en hoe ga je dit bereiken? 

In de komende 5 jaar hoop ik dat ik al een hoge positie in het hotel heb. 

Om dat te bereiken moet ik hard werken en een heleboel ervaring 

opdoen.  

Ook hoop ik dat ik in de komende 5 jaar mijn familie gelukkig kan maken 

en kan helpen in Asrama Pohsanten. 

Hoe zou jouw leven vandaag zijn als je niet zoveel jaren in het 

kindertehuis had gewoond denk je?  

Als ik niet zolang in Asrama had geleefd, zou ik waarschijnlijk niet mijn 

opleiding hebben kunnen doen zoals het nu is en kon ik ook niet mijn 

dromen bereiken. 

Wat mis je het meeste buiten Asrama en wat vond je het leukst? 

 Wat ik het meeste mis buiten Asrama is het samen thuis zijn met 

iedereen, want tijdens mijn school heb ik zelden een dag vrij. 

Dat is ook wat ik het fijnste vond. 

Is er nog iets wat jij zou willen toevoegen? 

Dank je wel sponsors dat jullie mij deze kans geven. 

 

Ninda woont nu samen met Asri op een kamer met gebruik van toilet en 

badkamer. 

Ninda gaat s’ ochtends vroeg al om 5.00 naar het werk tot 14.00 en 



werkt 6 dagen per week (dit is gebruikelijk op Bali). 

Door dit vroege uur, de nieuwe dingen die ze leert en het gemis, heeft 

Ninda het moeilijk met wennen. 

Ze is echter blij met de ervaring die ze opdoet. 

 

Vrijwilligers 

Half december zijn Loes en Anne als vrijwilligers bij ons gekomen en 

blijven tot half januari. Behalve helpen met de grote schoonmaak 

hebben zij samen met Michael, ook een vrijwilliger die er nu net is en 2 

weken zal blijven, enorm veel werk verzet voor het landbouwproject. 

Waarvoor onze grote dank dames en heer!! 

Loes en Anne hebben ook verschillende sportieve en leerzame spellen 

gedaan. De kinderen hadden er veel lol in! 

  

Loes, Anne en Michael hartelijk dank voor alle jullie hulp en 

gezelligheid! 

 

Sampai jumpa lagi! 

Liefs, Hagar 


