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Lieve allemaal 

Terwijl we hier in Nederland in een harde lockdown zitten, lijkt het op Bali 

langzaam beter te gaan. De planning is nu dat de scholen in het nieuwe jaar na de 

vakantie een week offline en een week online school les gaan geven. Echter is 

niets zo veranderlijk als Indonesië      . 

We wachten het af, het allerbelangrijkste is dat iedereen gezond en wel is!  

 

Marsel, Asri, Ninda en Okta hebben op 2 november jl. eindelijk hun eindexamen 

kunnen doen en zijn allemaal geslaagd. Een knap resultaat gezien de 

omstandigheden en we zijn dan ook enorm trots op ze! 

Ninda, Okta en Marsel hebben inmiddels een baan gevonden. Echter alleen voor 

Ninda in de richting van het toerisme, daar waar ze voor gestudeerd hebben. 

Marsel en Okta werken beiden in een fabriek c.q. materialen bedrijf, maar ze zijn 

er blij mee, ze verdienen geld en het geeft ze ervaring. Beiden een belangrijk goed 

op Bali. Met het geld ondersteunen kinderen vaak ook hun families, die het hard 

nodig hebben. 

 
 

 



Nog meer goed nieuws. Begin november werd besloten een lerares in te huren om 

Tu Agus (11 jaar) en Dek Nila (7 jaar) les te geven in het leren lezen en schrijven. 

Eka, voor sommige van jullie een oude bekende, aangezien zij een oud-Asrama 

bewoonster is, is hiervoor gevraagd. Zij werkte als lerares in de Indonesische taal, 

maar is nu werkeloos vanwege de Corona pandemie.  

Ze krijgen 5 dagen per week een uur les en dit begint zijn vruchten af te werpen! 

Inmiddels kunnen ze al lezen en ook het schrijven gaat op gang komen. We zijn 

hier enorm blij mee en hadden dit een paar maanden geleden niet kunnen hopen.  

Totdat de school weer goed begint zullen zij beiden les blijven krijgen. 

 

 

Onze tuin 

Het is alweer een tijdje geleden dat jullie iets over onze tuin in het kindertehuis 

hebben vernomen. Dat neemt niet weg dat het niet goed gaat, in tegenstelling, 

het gaat juist heel goed. 

De verschillende groentes en pepers floreren goed en geven veel voedzame 

maaltijden. 

 

Het watervoorziening toevoersysteem, welke nog niet zo lang geleden is 

geplaatst, doet het prima en maakt het allemaal makkelijker werken.  

Achterin de tuin staan ook al een tijdje het kruid daun salam, citroen en 

limoenbomen, manggis en djamboe aer bomen. Deze zijn eerder gedoneerd of 

zelf aangeschaft en geven al wat vruchten. 

Ondanks dat wij vanuit het bestuur niet daar kunnen zijn hebben wij toch besloten 

om alvast een vervolg te geven op het al bestaande landbouwproject met het 

resterende geld van de Zutphense HAND en fruitbomen te gaan planten. Hiermee 

wordt de zelfredzaamheid nog meer bevorderd in het kindertehuis. 

Dit vervolgproject wordt vanuit Nederland geleid door Daisy en Tim, die ook het 



aanvankelijke landbouwproject hebben gedraaid, in samenwerking met Putu Juli, 

onze tuinman en evt. hulp van Arnaya ter plekke in ons kindertehuis Pohsanten. 

Zo is de afgelopen weken heel hard gewerkt door Putu Juli, Marinus als zijn grote 

hulp en de andere kinderen die soms ook mee wilden helpen! 

Zo werd er achterin de tuin een groot stuk grond bouwrijp gemaakt. Al het 

onkruid, struiken en zelfs 2 bomen met enorme wortels werden verwijderd om 

meer licht te creëren. En dat allemaal met de hand! We zijn trots       

 

   

Inmiddels zijn de eerste (fruit)bomen; sinaasappels, lychee, sirsak(zuurzak) en 

advocaat geplant en ziet het er al prachtig en veelbelovend uit. Binnenkort zullen 

er nog meer fruitbomen geplant gaan worden.  

 



 

Ook de Gurame vissen doen het goed. Een paar weken geleden is de eerste oogst, 

26 stuks, voor eigen consumptie gebruikt en zijn er 7 verkocht.  

Van deze 1e opbrengst zijn ijsjes voor de kinderen mee gekocht.       

 

Hulp aan armlastige kinderen/gezinnen buiten het kindertehuis 

Sinds kort zijn kindertehuizen in Indonesië verplicht om ook “zorg” aan armlastige 

kinderen buiten het kindertehuis te geven.  

Dit gaat om een 60-40% zorgregeling. Wij hebben 15 kinderen in het kindertehuis 

en moeten vanuit deze regeling aan 6 kinderen (40%) zorg leveren in de vorm van 

maandelijkse voedselpakketten voor het kind en daarmee het gezin. De 6 

kinderen zijn met zorg geselecteerd, waarbij een armoede status verplicht is. 

Vorige maand ging Arnaya samen met 2 juffen van de TK Tantri, Marinus en 

Agung, op pad om de eerste, hele berg, pakketten rond te brengen. Pakketen die 

juist in deze tijd nog eens extra welkom zijn! 

 

 



Buitenkeuken opgeknapt 

De buitenkeuken had een kleine opknapbeurt nodig vanwege houtrot. 

Sommige balken werden vervangen en/of behandeld. 

Ook de houten “snij c.q. kook” tafel was aan vernieuwing toe, maar vanwege de 

kosten kon dit nog niet gebeuren. Bu Ayu, onze hulp kokkin en schoonmaakster, 

had nog een goede tafel die ze voor een prikkie wel wilde verkopen. Ze zou hem 

wel zelf brengen en vond hulp niet nodig.  

Dus zo gezegd, zo gedaan en daar kwam ze dan aangelopen……………………. 

 

Wat een wereld mens, niets is haar teveel om voor onze kinderen te doen! 

 

 

Ook werden de kussenhoezen vervangen en kussens goed gelucht en gedroogd. 



Creativiteit 

Ring en armbandjes maken. 

Tijdens het opruimen van alle kralen in het kindertehuis vonden ze een heleboel 

korte draadjes. Dit bracht ze op het idee om ringentjes bij de armbandjes te 

maken. Een priegel werkje, maar de kinderen waren enorm enthousiast.  

Allerlei creaties werden er gemaakt en het resultaat mag er wezen. 

Nu maar hopen dat we weer snel kunnen reizen en deze naar Nederland kunnen 

komen om te verkopen. 

 

 

Ook in Nederland zijn ze weer creatief bezig. 

Breien voor Giri Asih! 

Onze secretaris Ginny Smit is bezig met het opzetten van een brei-project:  

Oma’s deken. Wat is het plan?  

 

Zij wil oma’s/oudere dames die van breien houden en veelal thuis zitten lapjes 

laten breien van 20 x 20 cm. Er zijn namelijk heel veel oma’s die van breien 

houden en dit ook heel goed kunnen. Het is de bedoeling dat al deze lapjes aan 

elkaar worden genaaid met als resultaat: een mooie deken! Deze dekens zullen 

uiteindelijk verkocht worden via sociale media, op braderieën (zodra dit weer kan) 

en hopelijk in de toekomst via een webshop.  

Het mes snijdt hierbij aan twee kanten: er wordt gezamenlijk gebreid, wat voor 

verbinding en gezelligheid zorgt én we steunen hiermee Giri Asih. Dit alles staat 

nog in de kinderschoenen maar een eerste dame is inmiddels aan het breien 

geslagen!  

Voor dit project is Ginny op zoek naar: 

- verschillende bolletjes wol ! Heeft u wol over of kent u iemand die wol over 



heeft, laat dit dan aan haar weten. Graag rustige, natuurlijke kleuren (dus geen 

felle kleuren). 

- oma’s die van breien houden en deze lapjes willen gaan maken. 

Voor meer informatie stuur een mailtje of bel met:  

Ginny Smit - Tel. 06 40 623 424  - E-mail: ginny.smit@hotmail.com 

 

Tips zijn welkom !! 

 

 
Foto Pinterest 

 

Mondhygiëniste 

Begin dit jaar is er sponsorgeld gegeven voor een bezoek aan de mondhygiëniste. 

Door de Covid-19 is er lang geen mogelijkheid geweest om te gaan, maar eind 

oktober was het zover.  

De ene ging er wat blijer heen dan de ander, maar alle kwamen ze weer met een 

mooi gebit terug. Omdat er nog wat geld over was hebben we ook het personeel 

de mogelijkheid gegeven om naar de mondhygiëniste of tandarts te gaan. Bezoek 

aan de tandarts en zeker de mondhygiëniste, zijn vanwege de kosten niet normaal 

op Bali.  

Je gaat pas als je klachten hebt, lees veel pijn, naar de tandarts. Dit bezoek was 

dus een mooi controle moment voor iedereen en ook het goed tandenpoetsen is 

weer onder de aandacht gebracht. 

Ad en Rieky, hartelijk dank voor jullie sponsoring namens de kinderen en 

personeel! 
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PAP tournament 

Het weekend van 20/21 december stond in het teken van het PAP tournament.  

Voorheen werd dit altijd georganiseerd door vrijwilligers. Omdat ze dit toch graag 

door wilden laten gaan voor de kinderen, hebben Arnaya, Yanti, Batty en al het 

personeel van het kindertehuis Pohsanten, alsook de juffen van de TK Tantri zich 

met de organisatie bezig gehouden samen met de kinderen om er iets moois van 

te maken. 

Er werd een sponsor gevonden via Yayasan Pohsanten Lestari (onze Indonesische 

stichting) die de kosten wilde dragen en al ver voor het weekend werd er hard 

geoefend op de verschillende onderdelen die ze moesten doen.  

Zaterdag begon de strijd om de titel te bemachtigen.  

De kinderen waren ingedeeld in 5 groepen met een of twee personeelsleden erbij. 

Er waren 2 programma’s voorbereid voor het geval het regende en dat deed het 

helaas, maar mocht de pret niet drukken. 

Bingo, watervoetbal, sjoelen, een mandala kleurwedstrijd, estafette, een 

dansoptreden, koken en daarbij ook de tafel netjes opdekken stonden op het 

programma. Sportieve, leuke en ook leerzame onderdelen.  

Vooral het koken en dansen werd door de meeste als erg spannend ervaren, maar 

gaf ook veel plezier! 

 

 

 

In groepjes koken om vervolgens de lekkerste gerechten netjes op tafel te serveren. 



 

De estafetteparcours, gemaakt met stoeltjes, was gieren en brullen. 

 

 

  

 
Tijdens het watervoetbal werd er fanatiek gespeeld en hun waterfles werd met het 

leven verdedigd. 

 

Het totaal van alle gespeelde onderdelen werd opgeteld door een jury van buiten 

Asrama om de objectiviteit te waarborgen.  

Natuurlijk was iedereen de winnaar van de dag, het samen zijn, doen en plezier 

maken zijn tenslotte het voornaamste.  

Ook was er voor iedereen een kleiner of wat groter geldprijsje. 



Van links naar rechts; Sinta, als groepsleider, Sastra (vooraan), Marsel (achteraan) 

bu Virga en Yanti waren 1e geworden, en zijn enorm trots. 

 

 

 

Om ook met het milieu bezig te zijn kreeg iedereen een plastic bekertje met een 

touwtje om zijn nek waarmee de hele dag water gehaald kon worden. Voor de een 

ging dat makkelijker dan de ander       

 

Zondag werd als afsluiting een etentje gehouden met de ouders van de kinderen 

en kinderen die geen ouders hebben mochten hun beste vriend uitnodigen.  

Ook kinderen die buiten Asrama wonen werden uitgenodigd voor het etentje. 

Het was een fantastisch weekend voor iedereen. We zijn enorm blij dat dit op Bali, 

zonder vrijwilligers, toch georganiseerd kon worden! 



Namens het gehele bestuur wensen wij jullie allemaal fijne, gezellige en liefdevolle 

feestdagen met jullie naasten en een gelukkig en vooral gezond 2021 toe! 

 

Blijf gezond en tot in het nieuwe jaar met weer heel veel mooie en leuke berichten 

en verhalen. 

 

Liefs, 

Hagar 

 

 

 

 

 

 


