Nieuwsbrief maart-april 2020

Vanuit het bestuur
Lieve vrienden van Giri-Asih, lieve vrienden van de kinderen van Asrama Anak
Pohsanten op Bali,
Allereerst hopen we dat jullie en jullie familie allemaal gezond zijn en wensen
we iedereen sterkte in deze lastige of voor sommige misschien zelfs moeilijke
tijd!
De wereld staat op zijn kop, ook hier op Bali hebben we ermee te kampen,
maar gelukkig maakt iedereen het goed en dat is het allerbelangrijkste.
Nieuwe secretaris
We zijn zeer verheugd om jullie te kunnen melden dat we een nieuwe
secretaris hebben gevonden, haar naam is Ginny Smit en zij stelt zichzelf graag
aan jullie voor:

Lieve vrienden van Giri Asih,
Als de nieuwe secretaris van de stichting stel ik mij graag aan jullie voor.
Ik ben Ginny Smit, getrouwd met Martijn Smit en samen hebben wij 3
volwassen kinderen. Met veel plezier wonen wij in de mooie, historische
binnenstad van Deventer.
Het is alweer een lange tijd geleden dat wij met de kinderen een rondreis door
Bali maakten en op slag verliefd raakten, zoals zovelen, op dit prachtige eiland
met haar lieve, gastvrije inwoners. Het voelde als thuiskomen. Ik kan oprecht
wel stellen dat Bali in ons hart zit.
Na deze reis ben ik nog een keer afgereisd naar Bali, dit keer met een vriendin.
We bezochten ook onze zoon Niek die toen als vrijwilliger werkzaam was bij
een onderwijscentrum in Keramas.
Via onze dochter Maud ben ik in aanraking gekomen met Giri Asih; zij is een
aantal keren werkzaam geweest als vrijwilliger in Asrama. Haar verbondenheid
met het tehuis en haar liefde voor de kinderen, die zij als haar eigen familie
ziet, heeft zij met haar verhalen op mij overgebracht. En immers, haar familie is
mijn familie…. Ik geloof er dan ook stellig in dat Giri Asih niet voor niks via haar
op mijn pad is gekomen.
Het is een grote wens van mij om mijn hart te volgen en, indien de
mogelijkheid zich weer voordoet, voor een langere periode af te reizen naar
Bali om mijn hulp aan te kunnen bieden in het kindertehuis.
Om in contact te komen met de Stichting en er enigszins een gevoel bij te
krijgen, bezochten Martijn en ik de benefietmiddag in december in Capelle aan
den IJssel. Hierna is het balletje gaan rollen en heb ik aangegeven dat ik de taak
van secretaris op me wil nemen. Ik verheug mij op het uitvoeren van de
werkzaamheden die hierbij horen en hoop op een enthousiaste wijze een
bijdrage aan de Stichting te kunnen leveren.
Ginny Smit

Nieuwe sponsoren
We zijn altijd op zoek naar nieuwe sponsoren en kunnen hierbij elke euro hard
gebruiken!
Wisten jullie dat je nu ook op afstand pleegouder kunt worden van een van
onze kinderen in Asrama Anak Pohsanten zelf? Voor een vast bedrag per
maand, al vanaf € 15, kunt u pleegouder worden.

Heb je interesse stuur dan een email naar info@giri-asih.nl of kijk op onze
website www.giri-asih.nl

Nog steeds een gemis…
17 april jl. was het alweer 2 jaar geleden dat pak Theo overleden is. We missen
hem nog steeds.

Lieve allemaal – namens Hagar
Op het ogenblik ben ik nog steeds ter plaatse en zal hier blijven zolang mijn
visum en de situatie het toelaten.
Door de situatie vanwege het Covid-19 virus loopt het ook hier allemaal anders
dan gedacht.
Het aantal besmettingen op Bali neemt niet heel snel toe, echter wordt
vermoed dat dit geen reële getallen zijn, omdat er te weinig wordt getest, de
mensen niet altijd naar de dokter of het ziekenhuis gaan en is het afwachten
hoe het hier gaat lopen. Echter het belangrijkste is dat iedereen gezond is
natuurlijk!
De kinderen gaan al een maand niet naar school, krijgen zoveel mogelijk online
les of moeten opdrachten doen, er een foto van maken en opsturen naar hun
leraar en moeten binnen blijven of in elk geval op het terrein van Asrama.
In eerste instantie bracht het schrik bij de kinderen en kostte het veel moeite
om weer in balans te komen.
Inmiddels lijken ze er allemaal aan gewend en hebben hun draai weer aardig
gevonden. Evenals Arnaya, Yanti en het personeel.
Een deel van de kinderen is naar huis gegaan en blijft daar totdat de scholen
weer open gaan. Vooralsnog blijven de scholen tot eind mei dicht.
Voor Yanus, Nila en Riki is hun laatste schooljaar ineens afgelopen, ze zijn
geslaagd, echter is dit teleurstellend voor ze en geeft verre van voldoening.
Ook voor Asri, Ninda, Okta en Marsel is hun training ineens voorbij en zit het
erin dat ze, ondanks dat ze maar 3 ½ maand training hebben gehad, hun
certificaat zo al krijgen. Ook voor hun een flinke teleurstelling.
Asri, Ninda en Okta zijn terug naar hun familie gegaan, Marsel woont voorlopig
weer in Asrama totdat de situatie weer gewoon is.
Ook voor de buiten studerende kinderen is er veel veranderd omdat de

universiteiten eveneens dicht zijn en online moeten studeren wat niet altijd
een even makkelijke opgaaf is.
Eni en Maya hebben een maand in hun kamer in Malang op Java gezeten en
bleven gedreven hun schoolwerk doen. Ten tijde van het lezen van deze
nieuwsbrief zijn zij inmiddels naar Sumba gegaan, omdat op 23 april Malang in
Lock down gaat en hun universiteit alle toetsen voor dit semester heeft
opgeschort.
Ze zijn bang omdat er steeds meer besmette mensen zijn en zij precies in het
hartje van Malang wonen. Daarom hebben ze zelf besloten om naar hun
familie op Sumba te gaan.
Bij aankomst doen ze een Corona test in het ziekenhuis en na 14 dagen
quarantaine kunnen ze de komende maanden met hun familie doorbrengen.
Nindi had een rustig semester en zou tijdelijk erbij gaan werken om alvast
meer ervaring op te doen, echter pakte dit dus heel anders uit en is zij nu
samen met haar zusje Ninda thuis in Tabanan waar ze ook in Lock down zijn.
Devi is nog steeds in Singaraja en werkt thuis hard verder aan haar studie. Ze
heeft geen kamergenootje en maakt dat ze zich best alleen voelt. We houden
zoveel mogelijk contact met haar en hopen dat ze weer snel samen kan zijn
met haar studiegenootjes.
Op het ogenblik zijn er nog 10 kinderen in het kindertehuis.
Buiten hun huiswerk om proberen we zoveel mogelijk activiteiten te doen,
zodat ze hun dag toch een beetje leuk doorkomen binnen.
Sinds 2 weken hebben we besloten dat een aantal kinderen bij toerbeurt ook
naar Perancak (het oude huis van Theo en Gert) mogen en dan bij mij zijn.
Hierdoor hebben ze net even wat meer bewegingsvrijheid in het huis met de
grote tuin met zwembad en komen in een andere omgeving.
Ook daar hebben ze buiten hun huiswerk om hun dagelijkse schoonmaak
activiteiten.
Op Perancak krijgen de kinderen ook Engelse les, individueel of in 2tallen en
hiermee krijgen ze toch nog 1x per week les.
Zowel in Asrama als op Perancak worden er extra activiteiten georganiseerd
voor de kinderen. Vooral veel creatieve dingen, zoals tekenen, schilderen van
stenen en T-shirts, armbandjes maken, lekkers maken, zoals Terang bulan,
pancake en Pandan cake (ze worden dus lekker verwend, maar ach dat
verdienen ze dan ook
) en er is door Arnaya en Yanti zelfs geknutseld met
hout, waarbij ze prachtige pennenbakjes hebben gemaakt.

Maar we doen ook serieuze dingen, zoals een Covid-19 questionnaire voor de
kinderen die ik gemaakt had, met als doel hun kennis hierin te verhogen in
deze dreigende tijd en zeker toen er ook in Negara iemand positief was
geregistreerd.
De grote kinderen moesten dit het liefst in het Engels doen, andere in het
bahasa Indonesia.
Ze moesten het eerst alleen maken, daarna in kleine groepjes hun antwoorden
doorspreken, waarbij ook Arnaya en Yanti participeerden en als laatste hebben
we het klassikaal besproken.
Het riep bij de kinderen best wel wat vragen op, precies wat ik voor ogen had
om meer bewustwording te creëren en hier kan weer op doorgepakt worden.
Ook blijft het bewegen natuurlijk belangrijk. Arnaya stimuleert de kinderen in
Asrama om te gaan joggen en de grote jongens zijn ook actief met hun
zelfgemaakte gewichten daar. In Perancak start ik de ochtend met 10 min
crossfittraining alvorens we gaan ontbijten en wordt er gezwommen.
Door de extra activiteiten die Yanti en Arnaya in Asrama en ik op Perancak
doen wordt het vervelen geminimaliseerd en zijn het weer happy kinderen
geworden.

Pasen is een christelijke feestdag, echter het eieren schilderen is meegenomen
door alle Nederlandse invloed in het tehuis. Zo ook nu zijn er zowel op Asrama
als op Perancak eieren geverfd. In Asrama hadden ze bedacht om de eitjes te
gaan ruilen en stonden Yanus en Marinus ineens voor onze neus op Perancak.
Wat een verrassing was dat, superleuk!

Landbouwproject
Dag na dag, week na week werd er hard aan het tuinbouwproject gewerkt. De
vooraf gemaakte planning zorgde voor een heldere leidraad gedurende de
weken waarin het plan werd uitgevoerd. Tijdens de uitvoering van het
landbouwproject is er veelvuldig overleg geweest tussen alle betrokken
partijen, om vervolgstappen te concretiseren, aan te passen of te verfijnen en
om ervoor te zorgen dat alle neuzen dezelfde kant op bleven staan. Mooi om
te zien was vooral de betrokkenheid van de tuinman Putu Juli. Zichtbaar droeg
hij dit project en kwam dagelijks met nieuwe ideeën. Zijn inbreng is van zeer
grote waarde geweest. Naast en tijdens de vele overlegmomenten, die plaats
vonden in zowel bushokjes, winkels als in de tuin zelf, was er ook veel ruimte
voor plezier. Dagelijks is er ontzettend veel gelachen. Mede dat zorgde ervoor
dat de kartrekkers van dit grote project (Putu Juli, Tim en Daisy) zich dagelijks
weer met plezier in de werkkleding hezen en zich richting tuin begaven. Van ’s
ochtends tot soms ’s avonds laat, in de brandende zon of in de stromende
regen.
In de ochtend werd met de kinderen kortgesloten wie er die dag wilden
helpen, mits dit te combineren was met school uiteraard. Het gehele proces
richting eindresultaat heeft veel educatieve aspecten met zich meegebracht.
Zo hebben Tim en Putu Juli, tijdens het werken in de tuin, frequent uitleg

gegeven over bijvoorbeeld de chemische processen in de grond, de biologische
processen van groenteplanten en waarom er in dit project is gekozen om
bepaalde landbouwmethoden toe te passen. Mooi was het om te zien dat de
belangstelling en de betrokkenheid van de kinderen groeide. Ze begonnen
steeds meer vragen te stellen en wilden steeds vaker en langer meehelpen.
Daarnaast kregen de kinderen bij iedere werkzaamheid de mogelijkheid om
praktische vaardigheden te leren zoals metselen, pleisteren, zagen, het
waterpas maken van oppervlakten, etc.

Nursery

Bouw schuur

Compostmachine en tuinman

De ‘nursery’ is inmiddels volledig in gebruik en de eerste lichting zaailingen
staan inmiddels in de volle grond in de daarvoor gemaakte bakken; tomaat,
komkommer, maïs, aubergine, spinazie, kangkung (een lokale groentesoort) en
sperziebonen.
Er is een opslagruimte gemaakt om voorraden in op te slaan en deze ruimte is
inmiddels gevuld met zaden, bemesting, plantenvoeding, potgrond,
ontkiemingsbakjes voor zaailingen en allerhande benodigde materialen.
Daarnaast is er een grote werkruimte gemaakt ten behoeve van het
composteren. Aan de linkerzijde van de langwerpig overdekte ruimte kan
organisch materiaal dat afkomstig is uit de tuin, gedeponeerd worden. De
kinderen vegen dagelijks de tuin aan de voorzijde van het tehuis. Waar
voorheen dit bruikbare organische materiaal werd verbrand, wordt het nu
opgeslagen in de werkruimte. Hier kan het drogen alvorens het versnipperd
kan worden door de compostmachine. Deze machine staat in het midden van
de langwerpige ruimte. De compostmachine verpulvert organisch materiaal,

dat vervolgens gebruikt wordt als grondverbeteraar in de bakken. Door
versnipperd organisch materiaal toe te voegen aan de huidige kleiige grond
wordt de verluchting en drainage verbeterd. Naast het veranderen van de
textuur zorgt het organische materiaal (met de hulp van micro-organismen)
voor een langdurige, gelijkmatige afgifte van nutriënten waardoor het gebruik
van kunstmest verminderd kan worden. Naast het dienen als grondverbeteraar
kan het versnipperde organisch materiaal ook worden gebruikt als afdekking
van de grond. Het materiaal wordt om de groenteplanten op de toplaag
gestrooid zodat verdamping en verdroging afnemen en onkruid minder goed
floreert.
Nadat het ruwe tuinafval door de compostmachine versnipperd is wordt het
opgevangen in een grote bak. Als het niet direct in de tuin gebruikt kan worden
is er opslagruimte aan de rechterzijde. Hier kan het composteringsproces
onder gecontroleerde omstandigheden bevorderd worden alvorens het
organische materiaal toegepast wordt in de tuin.
Met heel veel trots kunnen we na ruim 2,5 maand, 1950 cementstenen, 60
zakken cement, 30m2 zand, 150m bouwhout, bloed, zweet, tranen én veel
plezier zeggen dat het landbouwproject zeer geslaagd is afgerond.
Putu Juli stond te popelen om in de professionele tuin aan het werk te gaan.

Voordien

Nadien

Nadien beplant

Inmiddels zijn de eerste oogsten al een feit en hebben de kinderen al kunnen
genieten van verse groenten uit eigen tuin!

Oogst komkommers

Alle groentes doen het goed.

Dit gehele project is financieel mogelijk gemaakt door de enthousiaste
medewerkers van de Zutphense Hand. Een grote dank is op zijn plaats.
Mocht je na het lezen van de nieuwsbrieven meer willen weten over het
landbouwproject (welke keuzes zijn er gemaakt en waarom), kun je contact
opnemen met Daisy Birahy. Haar e-mail adres is: de_birahy@hotmail.com

Vrijwilligers
Op het ogenblik hebben we even geen vrijwilligers. Het inreizen op Bali is vanaf
begin april niet meer toegestaan.
Jos en Carmen zijn nog wel als vrijwilligers geweest. Het was de bedoeling dat
ze de maanden maart en april bleven, echter moesten zij eind maart, ook tot
hun eigen grote teleurstelling, onverhoopt terug naar Nederland.
In die maand hebben ze evengoed heel veel werk verricht. Ze hebben Putu Juli
in de tuin geholpen, Jos heeft allerhande kleine klusjes gedaan in en om het
kindertehuis, een beautymiddag gehouden en Engelse lessen gegeven.

Carmen in de tuin

Yanus en Carmen Jos samen met Putu Juli

Samen met de kinderen hebben ze ook pancake en armbandjes gemaakt en
andere creatieve dingen, zoals stenen schilderen en een tekening maken. Ze
kregen als opdracht mee om hun gevoel over het Corona virus te tekenen.
Sommige gingen direct aan de slag, andere moesten daar over nadenken, maar
het bracht uiteindelijk prachtige tekeningen op! Mooi ook om te zien dat er
heel veel liefde in de tekeningen te zien was en er zelfs een levensboom door
Sinta is getekend

Een vriendin van Carmen had allerlei lekkers voor een feestje gesponsord.
Het had een afscheidsfeestje moeten worden, echter ging het noodgedwongen
vertrek van Carmen en Jos ineens heel snel. Zij wilde echter wel graag dat het

feestje doorging en dan maar zonder hun.
De kinderen mochten aangeven wat ze graag wilde hebben. En daarmee werd
er een grote taart gekocht, donuts, ijsjes, chips, cola, seven-up, hebben de
meisjes zelf pisang goreng gebakken en niet te vergeten hun favoriet, heel veel
chocola!
Tijdens het feestje hebben we heerlijk gezellig muziek gemaakt, gezongen en
stoelendans gedaan wat enorm veel lol gaf.
Ayu, Nila en Sinta hadden een dansje ingestudeerd, aanvankelijk voor het
afscheidsfeest en hadden het nu opgenomen en naar Carmen en Jos gestuurd.
De kinderen hebben enorm genoten van deze verwennerij!
Jos en Carmen, enorm bedankt voor jullie inzet en liefde! En we hopen dat het
jullie lukt je Asrama bezoek nog eens over te doen en dan wel af te kunnen
maken.

Schooltuintjes en visvijver
Bij de TK Tantri, onze kleuterschool, zijn ze hard bezig met het maken van
schooltuintjes. Ook worden er visvijvers gemaakt.
In de volgende nieuwsbrief vertel ik daar graag meer over.

“Een kind aan het woord” deze keer Asti.

Wat is je volledige naam en leeftijd?
Mijn volledige naam is Agustina Kii Dappa en ik ben 25 jaar.
Mijn roepnaam is Asti.
Waar kom je vandaan?
Ik kom uit Sumba.
Kun je iets vertellen over jezelf en je familie?
Mijn vader heet Dominggus Bili Dappa.
Mijn moeder heet Kristina Koni Bolo en ik heb 3 broers.
Yanus mijn jongere broertje woont nog in Asrama Anak Pohsanten.
Wij zijn oorspronkelijke bewoners van Sumba en net als de gehele inheemse
bevolking werken mijn ouders en broers als boeren.
We wonen in een dorp, thuis heb ik geen elektriciteit en het is moeilijk om aan
water te komen. Daarvoor moeten we eerst een half uur naar de rivier lopen.
Hoe lang woonde je in Asrama Pohsanten?
Ik heb 8 jaar in Asrama Pohsanten gewoond en inmiddels al wat jaartjes het
tehuis uit.
Wat was de reden voor jou om naar Asrama te verhuizen en is dit zoals je
verwacht had?
Mijn reden om naar Asrama Pohsanten te verhuizen is omdat mijn ouders niet
in staat waren om de kosten van mijn school te betalen.
Mijn ouders wilden graag hulp en ook ik wilde graag naar school.

Wat vond je het leukste van Asrama?
In Asrama leerde ik discipline, eerlijk en ijverig te studeren en onafhankelijk te
leven. Ik was gelukkig in Asrama en kom er nog steeds graag.
Naar welke scholen ging je?
Middelbare school: Saraswati the Country.
Later ging ik studeren aan het College Stikes Banyuwangi/ Institute of Health
Siences op Oost-Java.
Ik ben nu net afgestudeerd als verpleegkundige.
Wat heb je geleerd in de Asrama-periode wat jou nu helpt in je leven van
vandaag?
Asrama inspireerde me zodat ik mijn college kon afmaken.
Ik heb tijdens school veel ervaring opgedaan.
Met de ondersteuning van de Asrama hield ik de spirit, zodat ik kon afstuderen.
Waar zie je jezelf over vijf jaar en hoe ga je dit bereiken?
Ik hoop een baan als verpleegkundigen in het ziekenhuis te krijgen waarmee ik
mijzelf en gezin kan ondersteunen en hoop dat ik gelukkig kan zijn met mijn
familie en met mijzelf.
Verder hoop ik in de toekomst een eigen kliniek te openen op Sumba om mijn
mensen mee te helpen.
Door hard te werken en mijn gedrevenheid wil ik dit behalen.
Hoe zou je leven vandaag zijn als je niet zoveel jaren in Asrama had
gewoond?
Als ik niet in Asrama had gewoond was ik waarschijnlijk niet naar school
gegaan en had ik geen studie kunnen volgen.
Wat mis je het meest buiten Asrama?
Ik mis vooral de samenhorigheid.
Is er nog iets dat je zou willen zeggen?
Ik wil graag de boodschap van de Asrama overbrengen.
Hopelijk blijft Asrama, hun begeleiders en de spirit bestaan, zodat kinderen die
minder bedeeld zijn geholpen kunnen blijven worden.

Asti heeft sinds kort oppaswerk gevonden in Denpasar en hoopt dat zij op het
moment dat het gewone leven weer opgepakt kan worden een baan als
verpleegkundige kan vinden, maar is blij dat ze nu al iets maatschappelijks kan
doen.

Ik hoop dat als jullie de volgende nieuwsbrief lezen, we weer in een gezonde,
veilige en vrolijke wereld leven!
Ondanks de situatie met Covid-19 blijven we positief.
Namens het gehele bestuur van Giri-Asih, zorg goed voor jezelf en je naasten
en blijf vooral gezond!
Sampai jumpa lagi!
Liefs,
Hagar

