Nieuwsbrief mei-juni 2020

Vanuit het bestuur
Donateur c.q. sponsor
We zijn altijd op zoek naar nieuwe donateurs en kunnen hierbij elke euro hard
gebruiken!
Sponsorpleegouders
Afgelopen periode hebben we voor bijna elk kind in Asrama een
sponsorpleegouder kunnen krijgen en daar zijn wij enorm blij en dankbaar
voor!
We zijn nog op zoek naar een sponsorpleegouder voor Anom, een bescheiden,
behulpzaam en sociaal mannetje van 12 jaar dat pas een jaar bij ons woont.
Heb je interesse wees er dan snel bij en stuur ons een bericht.
Half juli komen er ook een aantal nieuwe kinderen in Asrama. Dit is wel
afhankelijk of de scholen weer open gaan. Ook voor deze kinderen willen we
heel graag sponsorpleegouders hebben. De kosten zijn € 15 per maand en
hiermee ondersteun je het kind in zijn/haar levensonderhoud, zoals voeding,
kleding, doucheproducten, schoolkosten en sport.
Heb je interesse? Mail ons dan op info@giri-asih.nl o.v.v.
“Sponsorpleegouder”.
Sponsoring nieuw dak
Zoals een aantal van jullie weten is er vorig jaar een noodreparatie aan het dak
verricht. Op niet al te lange termijn moet het hele dak vervangen worden. Door
de vele regen en wind van afgelopen tijd beschadigd het dak telkens beetje bij
beetje.
We hebben wel al een startbedrag van de Zutphense HAND en van een
particuliere sponsor ontvangen, echter is hier nog veel meer geld voor nodig!
Mocht je meer informatie willen hebben en/of willen sponsoren, mail ons dan
op info@giri-asih.nl o.v.v. “Vervangen dak Asrama”.

Wellicht ten overvloede, maar voor bedrijven c.q. ZZP’ers zijn donaties
aftrekbaar voor de belasting.

Lieve allemaal – namens Hagar
Ik hoop dat een ieder van jullie gezond is!
Inmiddels is het alweer begin juni, nemen het aantal Corona besmettingen op
Bali nog steeds toe en wordt het leven in Asrama hierdoor nog steeds
grotendeels bepaald helaas. Gelukkig gaat het met alle kinderen, zowel binnen
als buiten Asrama goed. Ook met Arnaya, Yanti, Utu (die groeit als kool😃), al
het personeel en hun familie gaat het allemaal goed en daar zijn we erg blij en
dankbaar voor!
De kinderen moeten nog steeds binnenblijven en het is inmiddels officieel
vakantie geworden. We hopen dat de scholen na de vakantie, half juli, weer
open kunnen gaan. De kinderen vermaken zich wel aardig, maar snakken er
ook naar om weer naar school te gaan en met hun vriendjes te spelen.
Ondanks het onderbroken schooljaar hebben alle kinderen in Asrama hun
school positief afgerond en daar zijn we enorm trots op!
Brian mag naar de highschool en dat vindt hij best spannend.
Ayu en Sinta gaan samen naar een andere school en gaan daar verder op HAVO
niveau.
Zoals al eerder aangegeven hebben Yanus, Riki en Nila hun school afgerond.
Nila wil gaan werken in het toerisme, zodra de situatie dit toelaat.
Riki heeft via Batty voorlopig werk gevonden in een kokosnotenfabriek, waar
hij allerhande werkzaamheden, maar vooral kokosnoten schillen (de
buitenkanten) verzameld die ergens anders worden verwerkt.
Het bevalt hem goed en vervolgens is de beslissing met Arnaya, Yanti en Riki
genomen dat hij de Asrama verlaat en bij de kleine fabriek op een kamer (van
het huis daar) gaat wonen, zodat hij niet elke dag heen en weer hoeft te rijden.
Daarbij kan hij in een veilige omgeving leren op eigen benen te staan,
aangezien er meer werknemers wonen.
Riki zal hier in elk geval blijven werken totdat de noodtoestand, i.v.m. het
Coronavirus, is opgeheven en alles weer gewoon loopt. Daarna gaat hij of terug
naar Lombok (op het ogenblik is het eiland nu net in lockdown gegaan tot 1
juli) of in Denpasar werk zoeken als kok.
Yanus gaat een soort "vooropleiding” volgen in Denpasar ter voorbereiding om
uiteindelijk Engelse les te geven. Hier ter plekke heeft zich een persoonlijke
sponsor voor hem aangediend.

Het is nog niet duidelijk hoelang deze "vooropleiding" duurt. Het bestaat uit
een aantal cursussen en duurt in elk geval een jaar. Half juni heeft Yanus een
informatiebijeenkomst en is nu zelf al hard Engels aan het studeren.
Yanus zal binnenkort de Asrama verlaten om de wijde wereld in te gaan.
Spannend! Maar hij is er klaar voor.
Marsel, Ninda, Okta en Asri, die de Monarchopleiding doen, hebben hun
certificaat gekregen. Zij zijn nu wachtende op bericht wanneer ze hun
eindexamen kunnen doen. Ze hopen ergens deze of volgende maand.
Nog een paar kinderen zijn afgelopen tijd naar huis gegaan, fijn voor hun
natuurlijk, echter met nog maar 8 kinderen is het wel erg rustig.
Door de pandemie hebben we nog steeds geen vrijwilligers, wat een groot
gemis is voor iedereen.
Ik ben nog wel ter plaatse, geef nog steeds Engelse les, de ochtend workout om
lichamelijk ook bezig te blijven en daarbij wordt er ook met regelmaat
gezwommen in Perancak.
Corona heeft ook zijn voordelen en maakt dat er veel creativiteit wordt
ontwikkeld door Yanti en Batty in Asrama. Er wordt van alles gemaakt, zowel
op vraag als eigen ideeën, om hier ter plaatse te verkopen, waarbij het geld in
de projecten wordt gestopt.
Zo zijn de meisjes en Yanti bezig met tasjes, onderzettertjes en kleedjes te
haken. De kleedjes worden gemaakt om in banten (offermandjes) te leggen.
Ook zijn er kleine maskers beschilderd.
Nuttig, ook weer een stukje zelfvoorziening en op deze manier komen de
kinderen leuk hun dag door.

Ad en Rieky, o.a. onze fruitsponsor, hebben een extra bedrag gedoneerd. Met dit
geld krijgen de kinderen extra fruit (gezondheid is vooral nu belangrijk), maken
zelf allerlei lekkere dingen of worden getrakteerd op een welkom tussendoor ijsje.

Behalve dat de groentetuin Asrama dagelijks voorziet van verse groente, is er in de
nog te ontbossen grond helemaal achterin de tuin ook van alles eetbaars te
vinden. Even de tuin in, singkong en pisang halen en maak er maar wat lekkers van
🤤

Verjaardag Yanti
17 mei was Yanti jarig. Dit is klein en gezellig gevierd.
Arnaya had Bakso voor iedereen besteld, Bu Ayu en Yanti pisang goreng gebakken,
Batty Tofu Isi (gevulde tofu) gebakken, lekkere dingentjes gehaald en werd er
limonade geschonken. De nieuwe speelplaats achter de TK Tantri was mooi
versierd en er werd gezellige muziek gedraaid.
Ik had de kinderen en al het personeel een mandala laten inkleuren, een boekje
van gemaakt en dit is een mooi gekleurd geheel geworden.
Yanti werd gevraagd een speech te houden, niet dat ze dit wilde zo bescheiden als
ze is, maar vooruit 😉
In haar speech gaf ze geëmotioneerd aan, dat ze nu ook een jaar in Asrama aan
het werk zijn en zich thuis voelt op deze plek met zoveel liefde om haar heen.
Arnaya en Yanti hebben geen makkelijk jaar gehad, er werd veel van hun
gevraagd, maar ze doen het goed!
En dat ze zich op hun plek voelen is ook duidelijk zichtbaar.

Vrijlaten schildpadjes
Vlakbij Perancak is het Penyu (schildpad) conservation centrum. Behalve dat ze
hier educatie geven, vangen ze ook schildpadnesten op die op het strand
gevonden worden. En juist door de pandemie zijn dit er meer dan anders, de
natuur is nog nooit zo schoon geweest wordt gezegd. Dat is weer de keerzijde
van de medaille.
Maart jl. had ik een nest geadopteerd. Half mei, na ongeveer 7 weken, kwamen
er 35 van de 73 eieren uit.
In principe kunnen de schildpadjes dan direct vrijgelaten worden, echter door
de hevige storm en regen (jaja het is niet alleen maar mooi weer hier
),
waren er behoorlijke golven en zelfs een overstroming van het centrum. Na
een paar dagen was het dan zover en mochten ze dan de zee in. Niet alleen
voor de schildpadjes een happening, maar ook voor de kinderen die mee
waren. En ik moet je zeggen op dat moment was ook ik weer even kind

Onze projecten c.q. sponsoren
Beste lezers,
Hagar vroeg mij om een stukje te schrijven over de visvijvers en de
tuineducatie van de kleuterschool Tantri, welke zich naast Asrama bevindt.
De visvijver en tuineducatie zijn projecten van Yayasan Pohsanten Lestari.
Yayasan Pohsanten Lestari (YPL) is een actief meewerkende stichting in
Indonesië die de visie en de missie van Giri Asih Nederland uitdraagt en
uitvoert.
Als Indonesische stichting heeft YPL ook haar eigen werkzaamheden en
projecten naast die van de stichting Giri-Asih en zoekt haar eigen middelen
hiervoor, zo zijn ook de visvijver en tuineducatie ontstaan.
Visvijver
Waarom een visvijver? Vis wordt in Indonesië alom veel genuttigd en er wordt
ook veel in gehandeld. Het verzorgen van een kleinschalige visvijver is daarbij
ook te overzien in de Asrama. Kinderen kunnen leren om later ook
zelfvoorzienend te zijn, het naast hun baan erbij te doen of echt vishandelaar
te worden. Het bedrijven van vis is minder intensief doch blijft aandacht nodig
hebben.
De Asrama heeft 3 visvijvers met een diameter van 3 meter en 1 meter hoogte.
In eerste instantie was ervoor gekozen om Lele vissen te kweken, echter zijn
deze al vrij snel na aankomst dood gegaan om onbekende reden.
Nu is ervoor gekozen om eerst verder te gaan met Gurame vissen.
1 visvijver bevat 200 Gurame vissen. Maximaal kunnen er 300 vissen in
geplaatst worden, maar als beginneling leek ons 200 vissen even genoeg te
zijn.
We hebben nu dus in totaal 600 Gurame vissen en deze doen het goed.
Behalve het 2x per dag voeding geven en zo af en toe het water verschonen,
dit gebeurt met een hevelsysteem middels buizen, hoeft er niet veel aan
gedaan te worden.
De vissen zijn nu 1 maand oud, bij de 8ste maand kunnen ze verhandeld
worden en… natuurlijk ook zelf nuttigen.

Links: de 3 visvijvers. Rechts: de vissen worden vrijgelaten.
Tuineducatie
De kleuterschool Tantri bestaat nu al 9 jaar en heeft reeds honderden alumni.
De eerste leerling zit nu al op 1 MAVO. De school heeft predicaat A, dit is de
hoogste waardering die je kunt krijgen in Indonesië.
Het Ministerie van Onderwijs in Indonesië moedigt de scholen aan om meer
“buiten” de klas les te geven. Dus niet alleen kennis vanuit de boeken.
De kleuterschool werkt daarom ook met thema’s : werk, milieu, dieren,
planten, zon, wind, regen, water, lucht, vuur en recreatie. Tuinieren is erg
geschikt om aan deze thema’s te voldoen. Uiteraard moet daar wel een plek en
plan voor aanwezig zijn. YPL werkten samen met de kleuterjuffen aan dit plan
en het resultaat mag er zijn.
Er zijn 38 afgeschermde schooltuintjes gemaakt, waarbij 1 tuintje voor 2
kinderen is om in te tuinieren en er zijn 55 leerlingen. De rest van de tuintjes is
gevuld met sierplanten.
In de schooltuintjes worden groenten zoals tomaat, peper, spinazie e.d.
geplant. De kinderen zullen het uitkiemen, de plant in de grond stoppen,
verzorgen, bemesten, water geven ( onder begeleiding ) allemaal zelf doen.
De kinderen leren ook zelf mest te maken die bestaat uit fijn houtzaagsel
(afkomstig uit de fertilizermachine), kokosfiber, koeien of kippen uitwerpselen,
rijstvliesjes, suikerriet ( molasse ) en bedorven rijst.
Op de eerste foto hieronder zijn de kinderen in de beginfase bezig met het
uitkiemen……en toen kwam helaas de Corona. De tuin is vervolgens door de
juffen, met behulp van ouders beplant.

Hopelijk kunnen de kinderen volgend schooljaar ( 2020 –2021 ) weer zelf de
tuin in.
Met genoegen,
Batty, voorzitter YPL.

De schooltuintjes en pepers (afgeschermd met gaas voor de kippen)

Permaculture design projectplan
Een aantal studenten van de Wageningen universiteit hebben een
Permaculture design projectplan voor ons geschreven om onze tuin (er is nog
bijna 1 hectare grond beschikbaar) mee uit te breiden met als doel het tehuis
nog meer zelfvoorzienend te maken.
Het design projectplan ziet er prachtig uit! En in het projectplan zit ook een
stuk educatie ingebouwd.
De volgende stap is kijken hoe wij dit ten uitvoer kunnen brengen, zowel
praktisch als financieel gezien. De Greenschool op Bali heeft daarbij interesse
om ons bij de praktische uitvoering te ondersteunen.
We zijn er trots op dat de Wageningen universiteit ons kindertehuis heeft
uitgekozen voor hun design projectplan!
We hebben voor een gedeelte van deze uitbreiding nog geld over van de
Zutphense HAND en zijn enorm blij dat we dit geld nu kunnen gebruiken,
echter is er nog veel meer geld nodig om het gehele project te kunnen draaien.
Hoe mooi is het dat wij nu in tijden van quarantaine voor een deel
zelfvoorzienend kunnen zijn!

Mocht je interesse hebben om het projectplan in te zien, stuur ons dan een
mail naar info@giri-asih.nl o.v.v. “Permaculture projectplan”.

Nieuwe sponsors
We hebben er een nieuwe sponsor bij, 333travel! Zij zijn specialist op het
gebied van het boeken van verre reizen.
Bij elke boeking vragen ze hun reizigers of ze € 5 willen doneren voor
333travelcare. Dit bedrag wordt door 333travel verdubbeld.
333travelcare is een initiatief van 333travel met als doel de minder bedeelde
mensen in Azië met langdurige projecten te ondersteunen om uiteindelijk zelf
in hun eigen bestaan te voorzien.
We zijn erg blij dat Asrama Anak Pohsanten dit jaar is uitgekozen voor dit
mooie project.
Terima kasih banyak 333travel!
Zodra het reizen weer is toegestaan zal het jaar van de sponsoring ingaan.
Verder hebben wij ook een hele mooie donatie gekregen van Kiwanis.
Hiermee zullen voor een deel de schoolkostuums, schoolmateriaal en
schoolkosten voor het volgend schooljaar mee betaald gaan worden.
Kiwanis, hartelijk dank!

Hierbij willen we al onze sponsoren bedanken voor de grote en kleine giften
die wij afgelopen periode weer hebben mogen ontvangen!
Zonder jullie zou het leven van onze kinderen er heel anders uitzien…

Dit keer geen interview met een van onze kinderen, maar andere die Asrama
een warm hart toedragen.
Interview Daisy Birahy
Jullie zien de naam Daisy wel eens voorbij komen, maar wie is zij nu eigenlijk? Ik
heb haar geïnterviewd.

Daisy je bent alweer een tijdje onze vrijwilliger begeleider en doet dat met heel
veel passie en liefde, waar wij vanuit het bestuur enorm blij mee zijn! Je bent dit
echter niet zomaar geworden.
Kun je eerst wat meer over jezelf vertellen?
Tweeëndertig jaar geleden ben ik geboren in het Gelderlandse Zutphen. Ik kom
uit een gezin van vier; met drie broers een heus mannengezin, met veel liefde
voor elkaar. Onze vader is geboren in Indonesië en niet geheel wonderlijk had ik
tijdens de PABO (lerarenopleiding) al interesse om mijn stages in Azië te
volbrengen. Het verlangen om voor langere periode naar Indonesië te gaan
groeide met de jaren. Meermaals ging ik naar Azië op vakantie, maar nooit
langer dan een week of zes. De geuren, de taal, de mensen, de (h)erkenning,
het klimaat; het voelt voor mij als een warme, aangename deken. Na het
afronden van de studie HBO-V(verpleegkunde) ben ik zes jaar werkzaam
geweest in de Jeugdgezondheidszorg. Ik heb een grote passie voor dit
vakgebied, maar mijn passie voor Indonesië oversteeg; begin 2017 nam ik een
sabbatical en vertrok naar het Indonesische eiland, Bali.
Kun je ons vertellen via wie je voor het eerst van het bestaan van Asrama
Anak Pohsanten hoorde?

Naast dat ik ondergedompeld wilde worden in de Indonesische cultuur en de
taal wilde leren beheersen, zocht ik een plek om vrijwillig ondersteuning te
bieden. Ik was mij zeer bewust van alle waar- en onwaarheden die in de media
omtrent vrijwilligerswerk naar buiten kwamen. Vanzelfsprekend deed ik
daardoor grondig onderzoek en kwam ik uit bij de organisatie Vrijwillig
Wereldwijd, een prettige organisatie. Via hen kwam ik in contact met de
Nederlandse Stichting Giri Asih. Zo begon ik als vrijwilliger in het tehuis Asrama
Anak Pohsanten.
Wanneer en voor hoelang ben je voor het eerst in het tehuis gekomen en hoe
was dit voor je?
Maart 2017 vertrok ik voor drie maanden naar Azië. De eerste vijf weken van
mijn sabbatical was ik vrijwilliger in het tehuis. Vanaf het moment dat ik
welkom geheten werd door alle kinderen en personeelsleden, voelde ik vol
liefde en met volle overtuiging de zin om mij de daaropvolgende weken in te
zetten op deze magische plek. Ik was voornamelijk bezig met
opknapwerkzaamheden, educatie, sport en coaching. Aan het einde van mijn
Azië-trip keerde ik weer terug naar het tehuis. Dit weerzien bevestigde mijn
gevoel wat in de eerste week al borrelde; ik kom terug, voor langere tijd. Na
terugkomst in Nederland begon ik al vrij snel met het maken van plannen: ik
nam ontslag, verkocht nagenoeg al mijn spullen (ik was maandenlang enkel
nog gewapend met mijn auto, die een koffer kleding en mijn toilettas
vervoerde) en vertrok weer naar mijn geliefde land Indonesië.
Hoe ben je onze vrijwilliger begeleider geworden?
De afgelopen drie jaren ben ik voornamelijk in Asrama Anak Pohsanten
geweest. Al gauw was het zo dat ik, vanwege mijn langdurige verblijf in het
tehuis, sturing gaf aan andere vrijwilligers. Ik genoot ervan om met hen samen
te werken. Het was dan ook een logische stap om (op vrijwillige basis) als
vrijwilliger begeleider te gaan werken. Daarnaast ben ik nog steeds actief op
het gebied van educatie en coaching en ben ik samen met mijn vriend Tim een
groot tuinproject gestart, te zien in voorgaande nieuwsbrieven. Leuk om te
weten is dat ik mijn eerste periode precies tegelijk met Hagar Bouwens in het
tehuis heb gewoond en gewerkt, wij deelden de slaapkamer. Zij begon ook als
vrijwilliger en is inmiddels onderdeel van het bestuur. In de periode na ons
verblijf onderhielden wij warm contact.
Wat vindt je het leukste aan het begeleiden van vrijwilligers en wat het minst
leuke/moeilijkste?
De gehele coördinatie rondom aanmelding, begeleiding en afronding vind ik erg
leuk om te doen. Wanneer een vrijwilliger zich aanmeldt, voeren we een

introductiegesprek via Skype. Het doel van dit gesprek is voornamelijk het
kennismaken met de toekomstige vrijwilliger en ik geef veel informatie zodat de
vrijwilliger zich een beeld kan vormen en zich gericht kan voorbereiden
(sponsoractie, activiteiten, lessen etc.) Ik vind het fantastisch om te zien hoe
iedere vrijwilliger zich onderscheid van de andere. Daarnaast word ik
regelmatig ontroerd bij het zien hoe vrijwilligers naarmate de tijd verstrijkt zich
steeds meer op hun gemak voelen in het tehuis en terug moeten naar de basis
(weinig voorzieningen, onbekende omgeving). Iets wat in mijn ogen voor een
ieder leerzaam en blikverruimend zal zijn. Lastig vind ik soms de grote
cultuurverschillen. Ik merk wel eens dat sommige gebruiken, normen en
waarden niet overeenkomen of zelfs ver uiteen liggen. Ik probeer hierin de
vrijwilligers (maar ook de kinderen en personeelsleden) zoveel mogelijk mee te
nemen en de verschillen en overeenkomsten uit te leggen. In de hoop dat de
vrijwilliger hier wat meer gevoelssprieten voor ontwikkelt. Vaak groeit de
kennis en het begrip, wat heel mooi is om te zien, maar een enkele keer
verloopt het vinden van aansluiting moeizamer.
Wat is het belangrijkste advies wat je vrijwilligers altijd geeft?
Wees je ervan bewust dat de Indonesische cultuur echt anders is dan de
Nederlandse. Indonesische mensen zijn over het algemeen heel bescheiden en
zullen sneller ‘ja’ en ‘amen’ zeggen, zonder dat ze het met je eens zijn.
Door de Covid-19 situatie ben je maart jl. teruggekeerd naar Nederland,
eerder dan je had gepland. Wil je hier iets over vertellen?
Gezien het dringende advies van de Nederlandse Ambassade, hebben mijn
vriend en ik er met pijn in ons hart voor gekozen terug te keren naar Nederland.
Dagelijks hebben we contact met de kinderen en personeelsleden en ook
dagelijks spreken wij over het tehuis en onze terugkeer naar Bali. Wanneer de
situatie het weer toelaat, zullen we terugkeren en onze werkzaamheden
voortzetten.
Wat wil je verder nog kwijt?
Wanneer de situatie het weer toelaat verwelkomen wij ook heel graag weer
nieuwe vrijwilligers! Iedere vrijwilliger brengt zijn persoonlijke kennis en kunde
mee, waar de kinderen in het tehuis heel veel baat bij hebben. Ben je 21 jaar of
ouder en heb je interesse? We zitten met smart op je te wachten!
Daisy Birahy
06-22608003
de_birahy@hotmail.co

Oud-vrijwilligers Marloes van Groos en Rik Ebbers aan het woord

In oktober 2019 hebben wij een maand op het project in Bali mogen werken en
wonen.
Het was een geweldige ervaring met ontzettend fijne mensen. We hebben
genoten van de jongeren, de cultuur, de natuur en de lokale bevolking.
Je wordt ontzettend warm onthaald door alle lieve jongeren en de ouders van
het tehuis.
Hoe ziet een dag er uit?
Om kwart voor vijf gaat de wekker. Vroeg! Maar geloof ons, na een week ben je
er (bijna ;)) aan gewend!
Samen met de kinderen sta je op en zwaai je ze uit wanneer ze naar school
gaan. Daarna is het ineens stil op het project! Je kunt alvast je Engels lessen
voorbereiden, even met de scooter naar Negara om wat boodschappen te doen
of even te genieten van de heerlijke koffie van Rosari(doen!) Je hebt tijd om
activiteiten die je later op de dag met de kinderen kunt doen voor te bereiden,
helpen met in de tuin werken...etc.
Je krijgt veel vrijheid op het project. Dat wil zeggen, er liggen een paar dingen
vast zoals Engels les geven aan de jongeren. Helpen met huiswerk, en het
lesgeven aan de kleuters elke vrijdag. Daarnaast is er veel ruimte voor eigen
inbreng. Dat houdt in dat er geen vast programma is wat je "moet" doorlopen.

Je kunt juist heel veel van je eigen creativiteit kwijt. Zelf activiteiten bedenken,
sportdagen organiseren, in het weekend met alle kinderen zwemmen, bingo
avonden organiseren, dansen, voetballen, muziek maken, noem maar op.
Dat maakt dit project zo fijn en tegelijkertijd ook een uitdaging. Als je op zoek
bent naar een project waarin je zelf veel mag bedenken en veel vrijheid krijgt
om dingen te organiseren dan weten we zeker dat je hier op je plek zult zijn!
Maar wanneer je liever op een plek werkt waar alles al uitgestippeld is, zul je
hier misschien wat minder kunnen aarden.
Wij hebben het ongelofelijk naar onze zin gehad en denken nog vaak terug aan
het fijne Asrama en de lieve mensen van Giri Asih.

In de volgende nieuwsbrief weer veel mooie verhalen, waarbij ik hoop dat ik dit
vanuit een Covid-19 vrije wereld kan schrijven!
Namens het gehele bestuur van Giri-Asih en iedereen in en om Asrama; Take care
of yourself and stay healthy!
Sampai jumpa lagi!
Veel liefs, Hagar

