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Lieve allemaal – namens Hagar 
 
Net als in Nederland is het tij op Bali nog niet gekeerd, raken nog steeds veel mensen 
besmet met het Covid-19 virus, gaat het economisch niet goed en verliezen meer en 
meer mensen hun baan. Gelukkig gaat het met onze kinderen, het personeel en hun 
families wel goed en kunnen wij hun scholen en de salarissen, met grote dank aan 
jullie als sponsors, nog wel betalen en daar zijn wij jullie zeer dankbaar voor!  
 
De scholen gaan, weliswaar nu weer online en met het maken van opdrachten, 
testen en tentamens thuis, wel gewoon door en studeren de kinderen, hoe moeilijk 
soms ook, goed! Het leek er even op dat het wat beter ging, de lagere schoolklas 
kinderen hebben toen les in de Asrama tuin gekregen, maar al snel werd Jembrana 
(de regio waarin Pohsanten ligt) weer rood Corona gebied helaas en moest alles weer 
online gegeven worden. 
 
Dek Nila en haar broer Tu Agus bleken analfabeet te zijn toen zij begonnen met het 
lezen en schrijven voor school. Dit hadden we niet zien aankomen, echter geeft dit 
wel weer aan hoe nodig het is dat kinderen naar school kunnen gaan. In Asrama zijn 
zij hard aan het werk om hun te ondersteunen in het aanleren van het alfabet. Geen 
makkelijke taak, gezien deze Covid-19 situatie waarin de scholen zelf het al erg druk 
hebben, maar wij hebben de goede hoop dat het goed gaat komen. 
 

 
Tu Agus en Dek Nila oefenen het alfabet. 



Marsel, Ninda, Okta en Asri, die de Monarchopleiding doen, hebben bericht gekregen 
dat ze 2 november eindelijk hun eindexamen kunnen doen en zijn hiervoor hard aan 
het leren.  
De nieuwe kinderen zijn inmiddels goed gewend en hebben het allemaal erg naar 
hun zin gelukkig. Op onze website www.giri-asih.nl hebben de kinderen zichzelf 
voorgesteld en kun je meer over hun lezen met een foto erbij. 
 
Na onze oproep om sponsorpleegouder van onze nieuwe kinderen te worden, 
hebben zich tot onze grote verrassing binnen een week hiervoor mensen aangemeld 

😊. Met het geld van jullie als sponsorpleegouders kunnen wij hun het nodige geven 
aan algemeen levensonderhoud. 
 
Van het geld van Kiwanis en andere sponsorgelden hebben alle kinderen hun nieuwe 
schoolkleding, schoenen, tassen gekregen en mochten zij allemaal zelf voor 500.000 
Ruphia (ca €30) elk nog extra kleding, schoenen en/of accessoires uitzoeken.  
Dit was een groot feest voor ze! Vanuit hun een grote dank voor alle sponsoren. 
 

 
 
Oude en te kleine kleding, die niet meer naar andere kinderen in Asrama konden, zijn 
weggebracht naar andere dorpskinderen. Op deze manier zijn zij ook weer blij 
gemaakt.  
Ondanks het Corona gaat het leven gewoon door en waren er zeker ook nog meer 
leuke gebeurtenissen.  
 
 
Onafhankelijkheidsdag Indonesië en verjaardag TK Tantri 
Op 17 augustus was het 75 jaar geleden dat Indonesië onafhankelijk werd en ook 
bestaat de kleuterschool TK Tantri dit jaar 9 jaar. Groot feest wat gevierd moest 

http://www.giri-asih.nl/


worden natuurlijk. Het werden hele gezellige dagen met allerlei spelletjes doen, een 

tekenwedstrijd en veel lekker eten 😊 

 

  
Daar hoort lekkere taart bij natuurlijk. Wandelen met vlaggetjes op de Onafhankelijkheidsdag. 
 

 
      Geen woorden nodig 😊 En de winnaar is…Sinta. 

 

  
     Kroepoek Palembang happen en als je er niet bij kunt…….pak je het er gewoon lekker zelf af 😉 

 



Galungan-Kuningan  
Galungan is het begin van een van de belangrijkste terugkerende religieuze 
ceremonies. De geesten van overleden familieleden die zijn gestorven en 
gecremeerd, keren dan terug naar aarde om hun voormalige huizen te bezoeken. 
Balinese gezinnen zullen hun verwelkomen en vermaken met gebeden, offers en 
ceremonies met als doel het reinigen en opnieuw in balans brengen van de 
verschillende energiestromen op het eiland. Op 16 september was het zover en 
begon Galungan.  
Galungan is een Balinees feest dat elke 210 dagen terug komt, volgens de Pawukon 
(Balinese kalender) is dit 7 maanden en duurt 10 dagen, Kuningan is de laatste dag 
ervan. De dag waarop de geesten weer terugkeren. 
Het teken van de vieringen zijn de Penjor - bamboestokken met aan het einde 
opgehangen offers, om de ingang van hun grond te versieren en deze worden dan 
langs de wegen geplaatst.   

 
 

Galungan valt altijd op een woensdag, maar voor de meeste Balinezen begint het de 
dag ervoor al wanneer de familie de "Banten" offergaven maakt van jonge 
kokosnootbladeren en het eten (Lawar is een typisch gerecht hiervoor) aan het 
voorbereiden zijn. In Asrama hebben ze gezamenlijk heerlijke ajam bakar 
(geroosterde kippenpoten) gemaakt. 
 

Zo ook in Asrama 

waar Putu Juli,  

samen met de 

jongens, Penjor 

had  

opgehangen met 

aubergine en  

komkommers uit 

de tuin als offer. 

 



Op woensdag, de dag van "Galungan" zelf, proberen de meeste Balinezen naar hun 
ouderlijk huis te gaan omdat dit een speciale dag is voor de familie. Zo gingen veel 
kinderen in die periode naar huis en zijn Arnaya en Yanti, eindelijk na 8 maanden, ook 
naar hun beider families geweest samen met Utu.  
 

 

 
 

 
 
Drummen 
Via Nindi (een oud-Asrama kind) heeft Asrama een gebruikt drumstel gekregen. Voor 
3 uurtjes werd er een drumleraar ingehuurd, zodat alle kinderen de beginselen 
konden aanleren. Behalve dat het veel plezier gaf werden er ook drumtalentjes 
ontdekt, Jois en Sinta hadden het snel onder de knie en speelden er op los! 
 

  
 
 

 

Batty had voor de meisjes prachtige kebaya’s 
(bloesjes) van brokaat gemaakt. Brokaat is een 
zijdeweefsel met, meestal grote figuren en vaak 
met goud- of zilver doorweven. 
Deze worden voor speciale gelegenheden 
gedragen, zoals Hara Raya Galungan en 
Kuningan. 
Hier poseren de meisjes trots met hun mooie 
kleding.  

 
 



 
 
TV 
De televisie ging een paar maanden geleden kapot, in deze tijd dat de kinderen veel 
binnen zitten best een gemis voor ze, evenals het nieuws wat normaal dagelijks 
gevolgd werd. De televisie vertoonde zoveel gebreken dat het niet rendabel was om 
te maken. In Perancak (oude huis van Theo en Gert) stond ook nog een televisie, ook 
niet meer werkend, maar gelukkig was deze voor weinig geld wel te repareren en 
werd naar Asrama verhuisd. 
Eerst werden er afspraken gemaakt over het samen bespreken welk programma 
gekeken wordt en je ook hieraan houden om ruzie te voorkomen.  
Zo gezegd zo gedaan en is het in het weekend en in de vakanties (de dagen waarop 
de televisie aan mag) vaak een gezellige boel in de open ruimte voor waar de 
televisie hangt. 

 
 
Verjaardagen 
Jois was 26 september jarig en is 14 jaar geworden. 
Wanneer er iemand jarig is wordt er een taartje gekocht, gezongen en het kind in het 
zonnetje gezet. Van harte gefeliciteerd Jois! 
 

 
Jois wilde ook graag pannenkoeken eten. En zo werden er dus heel veel pannenkoeken gebakken en 

heerlijk van gesmikkeld! 
 

 
Utu 
6 oktober werd Utu alweer 1 jaar.  

Namens het gehele bestuur, selamat ulang tahun Utu of te wel van harte gefeliciteerd 

Utu!  Wij wensen hem samen met papa en mama een mooi en gezond verder leven toe! 



 
Speciaal voor deze gelegenheid kochten Arnaya en Yanti een grote taart voor hem en alle kinderen. 

 
 
Brocante markt 
26 september zijn wij hier in Nederland zelf ook actief geweest met sponsorgeld bij 
elkaar te halen. We hebben een kosteloze kraam ter beschikking gekregen op de 
Brocante markt in Brummen. Daar hebben we allemaal mooie o.a. Indonesische 
spullen verkocht die we van te voren bij elkaar hadden gezocht. Ook werden de 
zelfgemaakte armbandjes van de kinderen verkocht, had Bep weer prachtige poppen 
voor ons gemaakt en Ginny, onze secretaris speciaal armbanden gemaakt waarbij de 
opbrengst ook voor een deel naar de stichting is gegaan.  
In totaal hebben we €520 verdiend hiermee. 
 

 
 

 
Dat was het weer voor nu. In de volgende nieuwsbrief weer veel nieuws en leuke 
verhalen. 
Voor nu wil ik jullie, mede namens het gehele bestuur van Giri-Asih en iedereen in 
Asrama Pohsanten, een hele goede en gezonde tijd toewensen! 
 
Sampai jumpa lagi!                      

Liefs, Hagar 


