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Lieve allemaal 

De maand maart is net begonnen. In Nederland gaan de scholen langzaam open, 

echter op Bali is dat helaas nog niet het geval en hebben de kinderen nog steeds 

geen fysiek les. Inmiddels is dat alweer een jaar zo, vervelend genoeg.  

De kinderen worden zo goed mogelijk ondersteunt in hun huiswerk en toetsen die 

ze moeten maken en daarmee hopen we dat de schade beperkt blijft.  

Naast school doen de kinderen hun dagelijkse corvee werkzaamheden, een 

spelletje, kletsen ze samen wat, maken ze muziek en in het weekend mogen ze tv 

kijken en op hun telefoon(de oudere kinderen hebben een telefoon) een spelletje 

doen. Wanneer het weer het toelaat wordt er geholpen in de tuin bij Putu Juli, 

een potje gevoetbald of andere sportactiviteiten gedaan. Het regenseizoen is in 

alle hevigheid aanwezig en daardoor worden ze jammer genoeg beperkt in het 

doen van dingen buiten. 

Ondanks dat doen de kinderen het aardig goed en lijkt de verveling beperkt. 

Agung is sinds een maand op stage gegaan in Denpasar in een hotel. Daar leert hij 

de kneepjes van het vak om een goede kok te worden en hij heeft er veel plezier 

in!  

Na dit jaar moet hij nog een jaar en dan hoopt hij als kok te kunnen gaan werken.  

 

De afsluiting van 2020 

Aangezien de vorige nieuwsbrief is verstuurd voordat het jaar afgelopen was, hier 

nog de laatste leuke weetjes van 2020. 

Sarina en Edwin Hagestein wilden graag een “kerst” cadeautje sponsoren voor de 

kinderen.  

Kerst doen ze niet echt aan, maar Arnaya kwam met het idee om een “Tukar 



kado” feestje te gaan doen. “Tukar kado” betekent “uitwisselingscadeau” in het 

bahasa Indonesisch en daar ging het dan ook om. Alle kinderen kregen een klein 

geldbedrag en hiermee gingen ze op pad om een cadeautje te kopen voor een 

ander kind dat zij middels een lootje hadden getrokken.  

De voorpret was al leuk, het uitpakken van de cadeautjes, die op een grote tafel 

uitgestald lagen, nog leuker natuurlijk.  

Elk kind deed zijn best voor een leuk en geschikt cadeautje, zo kreeg het ene kind 

speelgoed en het andere kind een leuk T-shirt en een pet bijvoorbeeld.  

Wat het ook was de kinderen waren er erg blij mee. 

Sarina en Edwin, dank jullie wel voor jullie mooie cadeaus! 

 

 

Bente, een oud-vrijwilliger, wilde ook graag iets doen voor de kinderen en al het 

personeel en heeft bij haar familie een heel mooi bedrag bij elkaar kunnen krijgen. 

Na overleg met Arnaya werd besloten dat al het personeel en de kinderen een 

soort eindejaarsbonus zouden krijgen waarover ze zelf konden beslissen wat 

daarmee te doen, een eindejaarsetentje en de kinderen die niet naar huis konden 

tijdens de vakantie wilden heel graag wat vuurwerk hebben voor het oud en 

nieuw feestje.  

Behalve dat ze het vuurwerk leuk vinden, staat het vuurwerk in Indonesië ook 

voor het verjagen van de slechte geesten van het afgelopen jaar en begroeten van 

het nieuwe jaar. De goede geesten worden als het ware gunstig gestemd.  

Iedereen was enorm blij met het geld wat ze kregen, hebben heerlijk gegeten van 

het zelfgemaakte diner met natuurlijk heel veel lekkere saté o.a. en het nieuwe 

jaar werd extra feestelijk ingeluid.  



 

 
Bente en familie onze hartelijke dank voor jullie mooie donatie! 

 

Onverwachts een nieuw kindje in kindertehuis Pohsanten  

Een paar weken geleden stond er ineens een man met een jongetje voor 

kindertehuis Pohsanten die Arnaya wilde spreken. Het bleken Deo, een jongetje 

van 10 jaar, en zijn vader te zijn.  

 



Vader had een eigen bedrijfje, maar door de Covid-19 pandemie was deze failliet 

gegaan, heeft hij hierdoor enorme schulden opgebouwd en heeft nu geen geld 

meer voor eten en de school van zijn kinderen. De vader was radeloos en vroeg of 

zijn zoon alsjeblieft opgenomen kon worden in ons kindertehuis. 

Een zeer schrijnende situatie, die we de komende tijd waarschijnlijk wel meer 

zullen tegenkomen helaas. 

Na het aanvragen van een armoedestatus bij het dorpshoofd, dit is een vereiste 

om kinderen op te laten nemen in een kindertehuis, is Deo in Asrama komen 

wonen.  

Deo is inmiddels gewend, ook gestart met online school en heeft het vanaf zijn 

eerste kennismaking met de andere kinderen al naar zijn zin.  

 

Tuinnieuws  

Putu Juli en de kinderen blijven hard werken in de tuin. Inmiddels zijn alle bomen 

geplant en groeien goed door de vele regen en warmte.  

Naast alle vele groente staan er nu ook Daun salam, Citroen, Limoen, Djamboe 

aer, Sinaasappels, Lychee, Sirsak(zuurzak) en Advocado, Mango, Jambolan, 

Papaya, Ambarella, Guave, Langsat, Mangistan, Rambutan, Longan en Blimbing 

bomen in de tuin.  

 

 

Fruitbomen gezien vanaf achterin de tuin,     Papaja. 

       die naar beneden afloopt.        

 



Sponsorprojectbrief voor dak en tuin 

Jullie zullen het ongetwijfeld gezien en gelezen hebben, de eerder verstuurde 

sponsorprojectbrief met de vraag door onze kinderen om geld te doneren voor 

een nieuw dak en verdere uitbreiding van de tuin.  

Deze oproep heeft al verschillende mooie donaties opgeleverd, waar de kinderen 

in kindertehuis Pohsanten enorm blij mee zijn! 

Heeft u de brief gemist of wilt u alsnog sponsoren mail ons dan op info@giri-

asih.nl  

Doneren, o.v.v. het desbetreffende project op rekeningnummer  

NL 61 ABNA 0572 5788 22 t.n.v. Stichting Giri Asih Nederland kan natuurlijk ook. 

 

 

Dit was het voor nu. Blijf allemaal gezond en tot in de volgende nieuwsbrief met 

weer heel veel mooie, leuke verhalen. 

 

Sampai jumpa! 

Liefs, 

Hagar 
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