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Beste Vrienden van Bali Bundar, 
 
Alweer is een jaar voorbij gevlogen. Een jaar waarin veel is 
bereikt .Het bestuur is blij dat de focus op de millennium 
doelstellingen zijn vruchten afwerpt. We ondersteunen 
projecten die armoede bestrijden en investeren veel in 
onderwijs. Beide vormen van hulp zorgen er voor dat de 
jongeren een eigen toekomst op kunnen bouwen. We zien 
ook dat de mensen hun eigenwaarde terugkrijgen en minder 
afhankelijk worden van invloeden van buitenaf. Het ultieme 
doel blijft, dat degenen die wij helpen langzaam het stokje 
van ons werk overnemen. Tot dan stellen wij uw 
ondersteuning zeer op prijs. Wij wensen u een gezond en 
gelukkig 2017 toe.      
                   Huub Mentink, voorzitter 

 

 
 
 
 
 

 
Bali Bundar Akademie (BBA) 
 
In nieuwsbrief 34 hebben wij aan u de jongeren voorgesteld die onder dit project vallen. Ze doen het 
allemaal hartstikke goed, examens worden gehaald, er wordt volop in bijbaantjes gewerkt en ze 
hebben het allemaal naar hun zin. Voor degenen die afgelopen september zijn begonnen aan een 
vervolgopleiding was het studentenleven wel wennen, maar inmiddels hebben ze allemaal hun draai 
gevonden.  
Kadek Dwi  heeft na haar jaar in Leeuwarden haar stageperiode volbracht op Bali in een prestigieus 
hotel en haar eindscriptie ingeleverd. Nu is het wachten op haar bul en dan kan zij gaan solliciteren.  
 
Dena kennen wij nog vanuit Bali Kids en hij is geheel op eigen kracht gaan studeren aan de 
universiteit. Hij schraapte zijn collegegeld bij elkaar door op de heen- en terugweg naar de universiteit 
wierookstokjes te verkopen. Op een gegeven moment is hij ook een eigen koffielabel begonnen met 
wat ondersteuning van de overheid. De koffie kwam van zijn geboortegrond in Tabanan. Maar dit jaar 
was de oogst mislukt door de weersomstandigheden dus deze handel ligt even stil.  
 
Tot nu toe kon hij nog bij zijn grootouders wonen maar de oudste zoon (zijn oom) eist nu zijn kamer 
op. In de hindoecultuur heeft de oudste zoon het altijd voor het zeggen dus hij kan niet anders dan 
ergens een kamer gaan huren. Hierdoor komt hij tijdelijk in de financiële problemen omdat er in januari 
ook weer collegegeld betaald moet worden. Dus wij hebben besloten om hem eenmalig te helpen met 
collegegeld en eerste paar maanden kamerhuur, totaal 350 euro. Hij moet nog anderhalf jaar naar de 
universiteit, maar de colleges kan hij ook in de avond volgen zodat hij voor overdag een baan kan 
zoeken. In no-time heeft hij deze baan ook gevonden bij een bank.  
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Gewoonlijk nemen ze alleen afgestudeerden aan maar omdat hij mee heeft gedaan aan een 
wiskundecompetitie in Jakarta en heeft gewonnen maken ze nu voor hem een uitzondering. Dena is 
deels lichamelijk gehandicapt, wij nemen ons petje af voor zijn doorzettingsvermogen. Op zijn 
driewielscooter crosst hij ook nog het halve eiland af, om de rechten voor gehandicapten onder de 
aandacht te brengen. En vaak met succes. 
 
 

 

Eerste dag bij de bank, 
trots! 

 
 
 

 
  

 
 

  

YPAC 
Afgelopen zomer zijn bij YPAC de badkamers gerenoveerd omdat de schimmel weer eens op de 
muren stond en het niet meer veilig was voor de gehandicapte jongeren om daarin te douchen. Bij 
deze renovatie zijn ook ventilatoren aangebracht en door ons betaald. Hopelijk blijft de schimmel en 
daarmee het wegrotten van deuren enz. wat langer achterwege. Wij hadden ook nog wat geld in de 
bestemmingsreserve voor YPAC over wat nu wordt besteed aan het renoveren van een klaslokaal, er 
wordt een muur verplaatst waardoor er nu ruimte komt voor een extra lokaaltje die gebruikt zal worden 
voor fysiotherapie. 
 
  

Seraya 
Yayasan Seraya Bundar is sterk afhankelijk van vrijwilligers. Helaas is het vrijwilligerswerk recentelijk 
nogal negatief in het nieuws gekomen waarbij de nadruk lag op de kosten die betaald moeten worden 
om vrijwilligerswerk te ‘mogen’ doen en dat het alleen aan de vrijwilligers zelf een goed gevoel geeft. 
Wij voelen ons genoodzaakt om enige verduidelijking te geven omtrent de gang van zaken bij 
Yayasan Seraya Bundar. 
Vrijwilligers voor alle WINS centra worden centraal geworven door VIP International. Ze worden hier 
gescreend op geschiktheid en bij een plaatsingsmogelijkheid wordt alles door hen geregeld. Vooral 
het aanvragen van een sociaal visum is een klus die je echt niet zelf wilt doen in het geval van 
Indonesië en daar wordt dan ook een bijdrage voor gevraagd.  
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Verder wordt een bijdrage gevraagd voor het ophalen van het vliegveld en na een paar dagen verblijf 
in het hoofdcentrum van WINS in Bedugul wordt iedere vrijwilliger gebracht naar het centrum waar ze 
het werk uit gaan voeren. Tijdens deze kennismakingsdagen in Bedugul wordt ervoor gezorgd dat alle 
‘neuzen dezelfde kant opgaan’ voor wat betreft de moraal en inhoud van het werk wat zij gaan doen. 
De kinderen in de verschillende centra gaan allemaal normaal naar hun eigen school in de ochtend 
dus wat zij in de middag bijleren in de WINS centra is pure winst. Meestal verblijven de vrijwilligers in 
een gastenkamer bij het centrum en wordt er 3 keer per dag voor hen een maaltijd verzorgd. Voor de 
gastenkamer en het voedsel wordt een normale bijdrage gevraagd zodat de coördinatoren van de 
centra het draaiend kunnen houden. Op deze manier komt de hele wereld bij de kinderen die vaak 
niet verder zijn geweest dan hun eigen dorpje. Nu we een aantal jaren op deze manier werken zien wij 
echt verschil bij de kinderen. Ze zijn vrijer, denken meer ‘out of the box’ en durven hun dromen te 
gaan verwezenlijken.  
Kortom, wij voelen ons niet aangesproken door de recente kritiek in de nieuwsmedia, dat moge 
duidelijk zijn.  
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Rumah Bundar 
Wij dachten dit jaar 9 huisjes te kunnen bouwen voor arme gezinnen in de omgeving van Lovina, N-
Bali. Echter de aannemer heeft in september een motorongeluk gehad en daarbij zijn arm heel kwalijk 
gebroken. Het herstel gaat ontzettend langzaam. Het betekent ook dat hij niet mobiel is en zijn 
belangrijkste taak is toch het aansturen van de bouwploeg en zorgen dat alle materialen op de plek 
van bestemming aankomen. Het negende huisje ligt ook nog eens op een zeer afgelegen plek en nu 
het regenseizoen is aangebroken kunnen zij er nauwelijks komen. Modderig weggetje steil omhoog, 
het is geen feest. Als het negende huisje af is hebben wij nog middelen om ook huisje 10 te gaan 
bouwen, maar dan is het geld (hopelijk voor even) voor dit project op. Voor €  2750,= geven wij een 
arm gezin een veel betere woon-en leef omstandigheid. Omdat de aannemer nu alleen maar op 
kantoor kan zitten en met 1 hand kan typen heeft hij zelf een mooi verslag gemaakt van wat het voor 
een gezin kan betekenen. Van harte aanbevolen!  
   
   

Lovina, in de provincie Buleleng, op Bali, ligt tussen de bergen en de kust.  
De temperatuur wordt gekoeld door een verfrissende zeewind, die verstoppertje speelt 
tussen de hoge kokospalmen en de bamboe beplanting. 
Hier is het land steil en rotsachtig en daardoor is er weinig water te vinden.  
De tropische regenbuien verdwijnen in de grond maar geven het landschap wel een gevoel 
van groene weelderigheid. Net zoals het geluid van de bamboe bladeren die ruisen in de 
wind en de toppen van de kokospalmen die dansen in de lucht. 
 
Dit is nog steeds een gebied van Bali, waar het leven  zeer eenvoudig en “basic” is. 
Hier lijkt het net of we nog  in de 20e eeuw verkeren maar de kust rond Lovina met zijn 
hotels, restaurants, duikscholen en reisaanbod naar de vele watervallen ten oosten van 
Singaraja, brengt ons terug in de 21e eeuw. 
Er is nu een nieuwe weg die van de kust, over de bergen, naar Bedugul leidt en meer steile 
S bochten telt dan waar de Zwitsers ooit op hebben gehoopt. 
 
Hier, waar Bali nog steeds authentiek is, is het leven echter hard voor de inwoners;  
Water is een groot probleem vanwege de schaarste en beperkte voorzieningen.  
Ook elektriciteit is minimaal. Het wordt getransporteerd door dunne kabels, tussen de  
bomen door, van de ene familie naar de volgende. Het is net genoeg voor 2 lampjes. En 
degene die wat meer vermogen hebben voor een TV, kunnen met de omliggende buren 
samen kijken.  
 
Langs smalle modderpaden en tussen de bamboebegroeiing, zijn kleine hutten  gemaakt van 
bamboe matten, aan elkaar geplakt met roestige tinnen daken of daken gemaakt van oude 
reclamebanners. 
Als je in de buurt komt van deze “woningen”, word  je begroet door blaffende magere 
ondervoede honden, een paar kakelende kippen en schuchtere zich aan hun moeder 
vastklampende kinderen. Iedereen is nieuwsgierig en staat met grote ogen te kijken wat je 
komt doen. 
 
De Stichting “Bali Bundar” doet wonderen voor deze inwoners door de bouw van een solide 
huis gemaakt van stenen. Dit wordt gebouwd op een fundament van beton en voorzien van 
een beschermend membraan om vocht in de muren te voorkomen. Het dak is gemaakt van  
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gegalvaniseerd roestvrij metaal. Dit verandert de kijk op het leven  drastisch, met veel 
positieve resultaten tot gevolg. 
 
Een jaar geleden is een huis voor een echtpaar met hun drie kinderen gebouwd. 
Een deel van hun oude hut wordt nu gebruikt als een mini-winkel, met een klein assortiment 
van zelfgemaakte snacks. Hun buren kwamen er als eerste iets kopen en met deze 
bescheiden winst heeft het echtpaar in een verscheidenheid van huishoudelijke artikelen 
geïnvesteerd. Hierdoor konden ze vervolgens meer verkopen wat weer leidde tot een 
verdere uitbreiding van het assortiment. Dit bestaat nu uit kleine krukjes en banken, koffie, 
thee en frisdranken.  
De drankjes worden ter plekke opgedronken, natuurlijk onder het genot van de hier zo 
geliefde “omong omong kosong” wat roddelen betekent. 
Nu na een jaar is het inmiddels een kleine winkel geworden die dagelijkse benodigdheden 
voor het huishouden aanbiedt. En de vrouw des huizes kookt nu kleine maaltijden die ze 
evenals de snacks verkoopt. 
Het huis dat gebouwd is van uw donaties ,is nu volledig van binnen en buiten gepleisterd, 
met een verflaag die schittert in de zon.  
Dit echtpaar met hun kinderen verliest de glimlach op hun lippen nooit meer omdat hun leven 
volledig ten goede is gekeerd en weer uitzicht biedt op een zonnige toekomst. Hun kinderen 
gaan nu goed gekleed naar school. De vader vertelt, een lach onderdrukkend, dat een laptop 
nu in de planning staat voor het oudste kind omdat ze dan de boekhouding voor de winkel 
kan doen. 
 
En nog een voorbeeld van een familie wiens leven volledig is veranderd omdat ze een huis, 
gedoneerd door de Stichting, hebben gekregen;  
Een half jaar geleden is een huis gebouwd voor een jong stel dat ook  3 kinderen heeft.  
De man heeft een baan als chauffeur voor een bedrijf die goederen aflevert.  
Tijdens de eerste ontmoeting woonden ze ook in een één kamer bamboe hut. De man was 
ziek maar kreeg geen salaris doorbetaald. Hij was bang om zijn baan te verliezen omdat hij 
vaker ziek was geweest. 
 

Met het nieuwe stenen huis is hij echter nooit meer ziek geweest en heeft hij dus gewoon 
kunnen werken en een inkomen gehad. 
Hijzelf wijt dit aan een wonder maar waarschijnlijk komt het  omdat het nieuwe huis droog en 
hygiënischer is. Nu leven ze niet meer tussen de kippen, honden en varkens. 
Die kwamen voorheen door de kieren de bamboehut binnen maar kunnen nu buiten de deur 
gehouden worden. 
 
Dit zijn slechts twee voorbeelden, maar elk huis dat is gebouwd, zorgt voor een grote 
positieve verandering voor de bewoners;. 
De kinderen zijn veel gelukkiger in een solide huis en ze leven sowieso in een gezondere, 
meer hygiënische omgeving dan voorheen.  
Zelfs de hele oude grootmoeder, zit nu gelukkiger dan voorheen op de kleine veranda  te 
werken. Ze produceert  uitstekende 100% pure kokosolie. De kleinzoon brengt het iedere 
dag naar de markt.  
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Elk huis gebouwd, heeft een kleiner of groter succesverhaal te vertellen, maar elk gezin is 
oneindig dankbaar voor hun geluk.  
 

  
 
Tot slot….. 
Terugkijkend op het jaar 2016 was het voor de Stichting een jaar met wisselende gebeurtenissen en 
emoties. Helaas zijn belangrijke en geliefde mensen ons ontvallen, maar we zijn ook heel erg blij met 
de groei van de jongeren waar wij een beetje voor zorgen en de interesse die u na 10 jaar nog steeds 
voor ons heeft. Want zonder uw hulp kunnen wij niet, we hopen dan ook weer op u te mogen rekenen 
in het jaar 2017. 
 
Hartelijk dank voor uw blijvende ondersteuning en een heel mooi en gezond 2017 gewenst aan u 
allen. 
 

 
 
 

  

 
 

Stichting Bali Bundar    

 

Huub Mentink      E-mail: info@balibundar.org 

Voorzitter      Website: www.balibundar.org 

 

Trudy Mentink-Nijssen   Bank NL19ABNA0605637857 

Secretaris      ABNAMRO Alphen aan den Rijn 

 

Lidian Mentink      Tel: 0172 – 244 440 

Penningmeester    Mob: 06 – 46 02 77 11 

 

Marijke van de Wiel 

Bestuurslid Rumah Bundar 

 

Postadres secretariaat:   Als ANBI aangemerkt door de 

Postbus 364     Belastingdienst, wat inhoudt 

2400 AJ Alphen a/d Rijn   dat uw gift aftrekbaar is.  

 


