Nieuwsbrief juli 2020
Vanuit het bestuur
Donateur c.q. sponsor
Ondanks dat we aardig wat (vaste) sponsors/donateurs hebben, zijn we altijd
op zoek naar nieuwe donateurs om onze kinderen goed onderwijs, goede
voeding, kleding en schoenen te kunnen geven, maar ook om het personeel te
betalen of het onderhoud van het tehuis zelf, zoals een nieuw dak, te kunnen
financieren. We kunnen hierbij elke euro hard gebruiken!
Sponsorpleegouders
We hebben weer ruimte voor nieuwe sponsorpleegouders!
Er zijn 5 nieuwe kinderen bij ons komen wonen, die ook graag een
sponsorpleegouder willen 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? Wees er dan snel bij en mail ons op info@giri-asih.nl o.v.v.
“Sponsorpleegouder” voor verdere informatie.

Lieve allemaal – namens Hagar
Ik had gehoopt deze nieuwsbrief te schrijven in een Coronavrije tijd, echter is
de realiteit helaas anders. Ik hoop van harte dat jullie het allemaal goed
maken!
Op Bali gaat het, ondanks dat het Coronavirus nog steeds behoorlijk
rondwaart, met onze kinderen en alle andere in het tehuis gelukkig prima.
De laatste dagen lijkt het aantal besmettingen af te nemen en het aantal
mensen dat hersteld toe te nemen op Bali. De regio Jembrana, waar het tehuis
gevestigd is, is tot nu toe op een aantal besmettingen na vrij van Corona. Laten

we hopen dat de trend zich doorzet!
Helaas ben ik sinds begin juli niet meer ter plaatse. Er worden nog steeds geen
visa afgegeven, niemand kan komen zoals wel gepland was en ondanks dat het
tehuis als mijn thuis voelt, miste ik mijn Nederlandse familie teveel en ben ik
teruggegaan voor voorlopig.
Verschillende mensen hebben mij gevraagd of er nu wel voldoende continuïteit
is in ons tehuis. Volmondig kan ik daar “Ja” op antwoorden.
Ik ben er de afgelopen 7 maanden in de rol van vrijwillige toezichthouder
vanuit Giri-Asih geweest en Arnaya en Yanti doen het erg goed samen!
Daarbij hebben ze nog altijd Batty als adviseur wanneer ze dit nodig hebben.
Na de pandemie ga ik weer voor langere tijd terug naar het tehuis om mijn
hulp te bieden en van dichtbij te kijken hoe het gaat.
In die tussentijd heb ik nauw contact met Arnaya, Yanti en alle kinderen en zal
ik jullie uiteraard op de hoogte houden van het reilen en zeilen daar.

Afscheid met een traan en een lach….
De scholen beginnen de 3e week van juli, helaas nog niet klassikaal, maar
online. Om de kinderen zo goed mogelijk te laten leren is in overleg met de
school besloten dat er een alternatieve school in de bibliotheek van het tehuis
wordt opgezet. De kinderen zullen vervolgens gaan leren/les krijgen met
boeken net zoals op school. Deze lessen worden gegeven door Batty en ook
Arnaya, Yanti en de kleuterjuffen zullen hierbij participeren. Na bericht van de
school, over het hoe en wat, gaat hiermee gestart worden.
Ook de kleuters van de TK Tantri zullen les gaan krijgen in kleine groepjes,
zodat alle kleuters toch 2x per week 1,5 uur naar de kleuterschool kunnen
gaan.
Buiten voor het gebouw zal er een watertap met zeep worden neergezet,
zullen er maskers gedragen worden en moet er aan de 1,5 meter afstand

gehouden worden, waardoor er een veilige omgeving voor alle kinderen wordt
gecreëerd.
Helaas voor Yanus gaan de Engelse cursussen nog niet beginnen en zal hij
moeten wachten tot na de pandemie. Echter is hij zich nu wel aan het
voorbereiden en heeft elke dag een uur Engelse les via internet van een
vrijwilliger uit Australië.
Verder is hij wel naar Denpasar verhuisd, woont daar onder begeleiding met
zijn sponsor en doet wat tuinwerkzaamheden.
Marsel, Ninda, Okta en Asri, die de Monarchopleiding doen, zijn nog steeds
wachtende op bericht wanneer ze hun eindexamen kunnen doen.
Erg vervelend, aangezien ze hun diploma nodig hebben om werk te gaan
zoeken in het toerisme, als dit er al is tenminste.
Zoals hierboven aangegeven hebben we nu net 5 nieuwe kinderen kunnen
verwelkomen in de leeftijd van 7 tot en met 13 jaar.
Ter voorbereiding hebben alle kamers weer een grote schoonmaakbeurt
gekregen en sommige kinderen zijn van kamer gewisseld.
Voor iedereen weer wennen aan de nieuwe groepsstructuur en veranderde
dynamiek in de groep.
Spannend voor de nieuwe kinderen, als ook voor de kinderen die er al wonen.
In de volgende nieuwsbrief zal ik de nieuwe kinderen aan jullie voorstellen.
Hier alvast een kleine impressie 😊

Voor nu willen we, v.l.n.r. Tu Agus, Dek Nila, Sastra, Mahendra en Itan alvast
heel veel plezier en een goede eerste tijd toewensen!

Er wordt, vooral door de meisjes en Yanti, nog steeds veel creativiteit
ontwikkeld. Er worden hele leuke tasjes, kleedjes en andere dingen gehaakt.
Nu worden deze verkocht op Bali zelf, later kunnen deze ook voor jullie als
Nederlandse sponsors worden gemaakt en mee teruggenomen worden door
onze vrijwilligers. Hou het vooral in de gaten 😊
De groentetuin in Asrama, als ook van de TK Tantri doen het erg goed en geven
veel oogst! We hebben op het ogenblik o.a. speciale ronde Terong (aubergine),
kacang kecil (een soort peulen), 2 soorten Pare belut (slangkalebas) en grote
pompoenen. Van dat laatste wordt heerlijke cake gemaakt door bu Ayu.
De groente is niet alleen voor eigen gebruik, maar er is ook voldoende om te
verkopen, waarbij het geld weer voor de verschillende projecten gebruikt kan
worden.
De kinderen, alsook het andere personeel, helpen Putu Juli vaak met plezier
een handje mee in de tuin.
Op deze manier zijn de tuinen niet alleen zelfvoorzienend, maar ook nog eens
educatief voor onze kinderen.

Nindi en Devi, onze buitenstuderende kinderen met speciale ronde Terong
(aubergine) uit de TK Tantri tuin.

BBQ afscheidsfeest
Er was nog steeds sponsorgeld over om een BBQ te geven. Door de Covid-19
heeft dit lang op zich laten wachten, maar op een zondag in juni vonden wij het
een mooi moment om dit achter in de nieuwe TK Tantri speelplaats te houden.
We hebben van deze gelegenheid ook direct gebruik gemaakt om er alvast een
afscheidsfeest voor de kinderen die Asrama verlaten van te maken.
Helaas kon Nila er niet bij zijn, maar verder waren we compleet met alle
kinderen.
Marsel, Riki, Yanus, Okta, Ninda en Asri hielden een speech waarin ze allemaal
emotioneel en vol dankbaarheid aangaven wat voor fijne en leerzame tijd ze in
ons tehuis hebben gehad en deze plaats gaan missen.
Onze kinderen zullen altijd welkom blijven en ze zijn er allemaal op hun eigen
manier ook aan toe, echter is deze nieuwe stap in hun leven ook moeilijk.
Marsel, Yanus en Riki hebben alle rond de 8 jaar in ons tehuis gewoond, niet
niks natuurlijk.
Ook wij zijn dankbaar dat we deze kinderen, elk op hun eigen manier, een
goede toekomst kunnen bieden met jullie gegeven hulp!

Genoeg saté voor
iedereen denk je?

Plastic project
Het plastic is nog steeds een groot probleem op Bali. Tot nu toe wordt alleen
het harde plastic gerecycled. Weliswaar nog steeds niet mogelijk op Bali, maar
dit gaat naar Java toe. Het harde plastic kan opgehaald of weggebracht worden
naar een verzamelplek, echter gebeurt dit helaas niet door iedereen.
Het zachte plastic en gewone afval moet nog steeds verbrand worden door de
mensen aan huis zelf, maar zwerft ook wel over straat. Door de wind
meegenomen of op straat gegooid ☹
Vooral op de stranden is veel plastic c.q. afval te vinden. Door de dorpelingen
daar neergegooid, maar ook aangespoeld vanuit andere eilanden.
In sommige dorpen kan het afval opgehaald worden en op een gezamenlijke
plek verzameld en verbrand worden. Het is niet de oplossing, maar op deze
manier zwerft het in elk geval minder over straat en is de schadelijke lucht van
de verbranding maar op 1 plek. Dit gebeurd bv ook in Perancak.

Met deze vuilniswagen wordt het
afval in Perancak opgehaald. Voor
IDR 5000 per maand komt de
vuilnisman 2x per week langs om
het afval op te halen.

Door de Covid-19 en hiermee minder toerisme wordt nu gezien dat de natuur
het beter doet.
Vandaar uit had ik het plan gevat om iets met het afval te doen. Ik was van plan
om het op dorpsniveau aan te gaan pakken, echter is dit voor nu niet gelukt.
Behalve dat ik te weinig tijd had, werkt het bij de Balinezen allemaal niet zo
snel.
Pelan pelan is fijn om relax in het leven te staan, maar niet om iets vlot voor
elkaar te krijgen.
Echter ben ik niet iemand die het er dan bij laat zitten en heb actie

ondernomen in onze eigen buurt.
Na terugkomst zal ik hiermee verder aan de slag gaan. Vooral educatie aan de
dorpelingen is een belangrijk onderdeel hierin.
Ik heb Arnaya gevraagd om in de tussentijd indien mogelijk elke maand deze
activiteit te herhalen samen met de kinderen.
Ochtendje plastic ruimen op het strand bij
Kurma Asih, het schildpadden centra in
Perancak. Samen met onze kinderen, enkele
dorpsbewoners en de vrijwilligers van Kurma
Asih aan het werk geweest met 2 overvolle
zakken als resultaat!

En toen was het de beurt van afval ruimen rondom het tehuis. Iedereen, zelfs de
buurvouw deed enthousiast mee!

Naamsverandering kindertehuis
Ons kindertehuis bestaat weliswaar al 20 jaar, maar zal binnenkort voor de
staat en op papier in Indonesië officieel worden. Daarmee moet ook de
naam veranderd worden.
In plaats van Rumah Anak Pohsanten zal het LKSA di Pohsanten gaan heten
op Bali. LKSA staat voor Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak en betekent
“Instelling voor maatschappelijk welzijn van kinderen”
Op onze website zullen wij deze naam binnenkort ook gaan hanteren.

Trouwerij Eka Mariani
Eka, zoals jullie wellicht nog weten een oud-kindertehuis bewoonster en
bestuurslid van onze Indonesische stichting, is getrouwd en het was een
prachtige gebeurtenis.
Het is de traditie dat de vrouw wordt “weggegeven” aan de man. Dit
gebeurt middels een ceremonie in het ouderlijk huis van haar, in de
prachtige traditionele Balinese kleding natuurlijk. Daarna vindt de officiële
trouwerij plaats in het dorp van de man, waar de vrouw daarna ook gaat
wonen.
Behalve de spanning van de grote dag, was het voor Eka ook de spanning
om bij haar man in huis te gaan wonen en was van haar gezicht af te lezen.
Ik heb de dag in haar eigen ouderlijk huis mogen meemaken. Het was een
mooie dag met een prachtig en gelukkig bruidspaar.

Deze foto is in Denpasar gemaakt, als een speciale pre-wedding fotoreportage.
Ze lijken wel een koninklijk paar zo prachtig!

Onze projecten en donaties
Permaculture design projectplan
Wat betreft dit project kunnen we melden dat we nog volop in overleg zijn wat
hiermee te doen en op welke manier. Het vinden van donateurs en vooral ook
goede mankracht om het project te draaien heeft nogal wat voeten in de
aarde.
Wanneer we hiermee van start zouden gaan zullen er ook 1 of meerdere
mensen vanuit Nederland bij moeten zijn om het plan te leiden en extra
mankracht te leveren. Gezien de huidige situatie kan dit nog wel even op zich
laten wachten.
Mocht iemand tips/ideeën hebben hoe wij aan financiële middelen en/of
mankracht kunnen komen dan houden we ons ten zeerste aanbevolen.
Nieuw watersysteem
De watervoorziening in ons tehuis is met zowel water vanuit de grond als
bergen t.n.t. altijd toereikend geweest. Echter met de uitbreiding van het
landbouwproject en de TK Tantri tuin hebben we steeds meer water nodig.
Sandra Lu, uit Australië, is via Facebook een crowdfunding gestart voor het
kindertehuis met als doel een groot watersysteem middels een sumoboor te
plaatsen achter in de tuin van de TK Tantri.
De crowdfunding liep zo goed dat al snel het grootste deel van het bedrag
bijeen was gebracht en alvast aan de bouw begonnen kon worden.
Op 54 meter werd water gevonden. Daarna zijn ze door gaan graven tot 75
meter, een niveau waarop ook nog water uit de grond komt wanneer we in het
droge seizoen zitten. Er zijn in totaal 12 tappunten aan bevestigd.
Het water is voldoende voor de TK Tantri tuinen, de tuin van het kindertehuis
zelf en voor de mogelijke uitbreiding van het landbouwproject.
Het watersysteem is zo gemaakt dat er uit elk tappunt een goede straal water
komt en met een kraantje alleen maar aan en uit gezet hoeft te worden.
Dit maakt het geheel niet alleen beter werkbaar, maar ook nog eens
waterbesparend.
De crowdfunding loopt nog door. Het streefbedrag is $4000, hiervan wordt het
gehele watersysteem bekostigd en ook zijn er nog om extra dingen gevraagd,
zoals een nieuwe naaimachine.
Op 11 Juli zou er een sponsorloop gehouden worden, echter is deze vanwege

de Covid-19 verzet naar een nader te bepalen datum.
Op de Facebook pagina van Sandra Lu uit Melbourne kun je meer informatie
vinden hierover.
Dit watersysteem is een enorme aanwinst voor de TK Tantri en het
kindertehuis, waar we heel blij en dankbaar voor zijn!
We willen Sandra Lu hartelijk danken voor haar organisatie en Jim Michael
Davis, bu Dede, maar ook de andere sponsors hartelijk bedanken voor hun
gulle giften.

Sumoboor mensen samen met Marinus aan het werk. Op 54 meter, ja er is water!

<- Op 75 meter, hard en
helder stromend water

De verschillende tappunten,
die het heel praktisch en
makkelijker werkbaar
maken.

Een greep uit onze donaties
Familie Martijnse heeft i.p.v. cadeaus om geld gevraagd voor hun 50 jarig
huwelijk met als doel ons tehuis daarmee te ondersteunen. Dit heeft een
bedrag van €405 opgeleverd. Een fantastisch bedrag waar wij zowel in
Nederland als op Bali erg blij mee zijn!
Dit bedrag zal aan school/sportschoenen, slippers, schooltassen en andere
noodzakelijke dingen besteed gaan worden.
Ik werd blij verrast met een berichtje van James Kessels. Hij is ook sponsor van
de kinderen die naar de Monarchschool gaan en heeft de 2e keer op rij zijn
verjaardagscadeaus in de vorm van geld afgestaan aan onze kinderen!
Dit bedrag zal goed besteed gaan worden aan de nodige zaken voor onze
nieuwe kinderen en nu de scholen weer starten.
Ook hebben we een bijzondere donatie mogen ontvangen van onze oudvrijwilligster Kyara. Zij heeft samen met haar vrienden van het Eindhovens
studenten corps deze donatie bij elkaar gebracht. Een superleuk initiatief.
Hartelijk bedankt meiden!
Mocht jij bij speciale gelegenheden een goed doel willen steunen en ons
daarvoor uitkiezen, mail ons dan op info@giri-asih.nl
Samen kunnen we dan bekijken waar het geld aan besteed gaat worden.

Oud-vrijwilligers Carmen Balleur en Jos van Deur aan het woord

In de vroege ochtend rijden we op de scooter van Perancak naar Asrama.
Onderweg passeren we dorpjes waar de bewoners al uren wakker lijken en al
volop bezig zijn met het beleven van weer een mooie, nieuwe dag. Carmen

knijpt even in mijn middel om op die manier aandacht te vragen voor de
straathonden op de weg, die ons duidelijk willen maken dat dit hun leefgebied
is waar wij te gast zijn. Na het kruisen van de drukke provinciale weg genieten
we nog even van de opkomende zon die een prachtige belichting veroorzaakt
boven de rijstvelden met hun arbeiders die in dit beeld passen alsof we naar
een foto uit een reisfolder kijken. Als we aankomen in Asrama, om half acht,
worden we vrolijk begroet door Sinta en Nila die vandaag vrij zijn van school.
De overige kinderen volgen hun opleiding en zullen later vandaag thuis komen.
Carmen, Hagar en ik bereiden de Engelse les voor die we vanavond in de vorm
van “wie/wat ben ik?” zullen uitvoeren. Hagar bespreekt vervolgens een aantal
zaken met Yanti en Arnaya, de begeleiders van de kinderen hier ter plaatse.
Carmen en ik lopen de tuin in en vragen aan de tuinman Putu waar we hem
vandaag mee kunnen helpen. Met zijn eeuwige glimlach laat hij ons zien dat er
best wat onkruid groeit in de groentetuin en de boodschap is duidelijk.
Do not work too hard my friends, it’s too hot, verzekerd hij ons. Het voelt
heerlijk en relaxed om hier te zijn in deze tropische, vochtige warmte.
Na een poosje komt Bu Batty, voorzit(s)ter van de Indonesische Stichting, ons
verwennen met koele limonade en prachtige verhalen waarin ze aangeeft dat
ze veel van de wereld heeft gezien maar haar hart hier toebehoort.
De tijd vliegt voorbij. “Jos, Carmen, Makan Makan” roept bu Ayu. Het is
onvoorstelbaar smaakvol wat de dames in hun buiten hout gestookte oven
dagelijks presteren. Zichtbaar genieten ze van onze blije, dankbare,
goedkeurende en knikkende hoofden met volle mond.
Inmiddels zijn de meeste kinderen terug van hun school en rusten even na het
eten op hun kamer. Later in de middag hebben ze, na hun taken om mee te
helpen met schoonmaken, tijd voor ontspanning. Brian en Jois dagen me uit
voor een potje badminton, terwijl Sinta, Sri en Nila met Carmen dansjes en
favoriete liedjes delen. Het is vroeg donker op Bali en daardoor voelt het al best
laat wanneer we om acht uur starten met de voorbereidde Engelse les van die
ochtend. Door ons open op te stellen accepteren de kinderen ons snel. We
hebben zelf geen ervaring met les geven en zijn ook wat ouder dan de
gemiddelde vrijwilliger. De onzekerheid over ons eigen functioneren blijkt
echter onterecht. Lachend, moe en tevreden besluiten we de avond met
dankbaarheid.
Hierboven hebben we 1 dag beschreven zoals we die vanuit onze ogen hebben
beleefd.
De activiteiten die we verder mochten begeleiden waren zeer divers:

-Engelse lessen in de vorm van: Bingo, teksten met moeilijke woorden
groepsgewijs doornemen, enz.
-Schoonheidsmaskers, ontwerpen van T-shirts, levenswensen op papier
uitwerken.
-Armbandjes rijgen en meenemen voor verkoopactiviteiten in Nederland.
Onvergetelijk is ook de wekelijks Engelse les aan de buurtkinderen die zo
enthousiast, blij en dankbaar, al een uur voor aanvang van de les, aan komen
rennen met hun werkschriftjes en vrolijke snoetjes.
Fantastisch om te zien hoe Sri(toen het jongste kind in het tehuis) haar kennis daar
gebruikt om de buurtkinderen te helpen.
Elke vrijdag mochten we ook 1 uur de kleuters vermaken met liedjes en
tekenopdrachtjes waardoor ze spelenderwijs in aanraking komen met de
Engelse taal.

Voor alle duidelijkheid, je hebt als vrijwilliger dus te maken met 3 groepen
kinderen. Buurtkinderen die, op “eigen” initiatief, naar Engelse les komen.
Kleuters die in het aangrenzend schooltje les krijgen van officiële kleuterjuffen.
De kinderen van Asrama die hun normale school volgen en daarnaast deel
nemen aan het programma van de vrijwilligers.
Wanneer de Asrama kinderen naar school gaan heb je als vrijwilliger tijd om
jouw programma voor te bereiden. Daarnaast heb je ook alle ruimte om de
omgeving te verkennen, klusjes uit te voeren, mee te helpen in de prachtige
tuin, enz. Ook mochten we Nyepi day mee maken tijdens ons verblijf, te
bijzonder om niet te vermelden.
We zijn iedereen erg dankbaar, voor welke bijdrage dan ook, aan dit mooie
avontuur en hopen op een vervolg. Stay Healthy everybody, we love You all!
Carmen&Jos

Perancak
Voor degene die Theo en Gert hebben gekend, weten ook dat villa Perancak
hun huis was.
Het is de bedoeling dat het huis op termijn gebruikt gaat worden voor verhuur,
wat weer geld oplevert voor het kindertehuis, echter laat dit nu even op zich
wachten.
Het afgelopen jaar is het huis bewoond geweest door Daisy en/of mijzelf.
Met mijn vertrek kwam de vraag wie op het huis zou letten.
We hebben Marsel bereid gevonden om de komende maanden tot na de
pandemie op villa Perancak te passen en voor het huis en tuin te zorgen tegen
een vergoeding.
Wij zijn daar blij mee en voor Marsel is dit een mooie overgang naar straks in
Denpasar werk te gaan zoeken in het toerisme en helemaal op zichzelf te gaan
wonen.
In Perancak leert hij helemaal voor zichzelf te zorgen en alle dingen rondom
het hebben van een eigen huis te doen. Op Bali kennen ze nauwelijks
automatische betalingen zoals bij ons in Nederland, maar moet je naar het
waterbedrijf om elke maand te gaan betalen, naar weer een andere plek voor
het maandelijks betalen van de wifi en moet jezelf opletten of je nog
voldoende elektra hebt en daar anders “elektra pulsa” voor kopen om het op
te waarderen.
Marsel vermaakt zich daar, doet het goed en wanneer hij hulp nodig heeft kan
hij altijd aankloppen bij Arnaya.

In de volgende nieuwsbrief weer veel mooie verhalen.
Voor nu wil ik jullie en mede namens het gehele bestuur van Giri-Asih,
iedereen een hele fijne, zonnige en gezonde zomer toewensen!
Sampai jumpa lagi!
Liefs, Hagar

