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Beste Vrienden van Bali Bundar, 
 
We zijn alweer 2 maanden in 2011. Afgelopen tijd hebben wij  teruggekeken op een 
succesvol jaar 2010. Ondanks het feit dat iedereen het financieel wat minder heeft, 
blijven velen van u ons steunen.  In 2010 hebben we veel kunnen realiseren ; 
 

- Een nieuw klaslokaal in Seraya 
- Een nieuw klaslokaal voor Jembatang Senang 
- Veel kinderen een goede opleiding kunnen geven 
- Veel kinderen medische-  en voedselhulp kunnen geven 
- Duizenden boeken verspreid over zo’n 20 projecten 

En  veel geld gedoneerd gekregen voor de nieuwbouw van de 
nieuwe kliniek van Bali Kids. 
Wij zijn dankbaar voor wat U mogelijk maakt, en hebben ons 
voorgenomen om in 2011 net zo enthousiast door te gaan als in 
2010. Het grootste project wordt de bouw van de kliniek voor Bali 
Kids  i.s.m.  Carry for Kids uit Australië. In deze nieuwsbrief vindt 
u enige impressies van het nieuwe gebouw. Maar we zullen zeker 
alle aandacht blijven geven aan de andere projecten, waarbij 
vooral de projecten in Oost Bali belangrijk zijn voor de 
ontwikkeling van deze armste streek op Bali. In Nederland zijn we 

van plan onze website te moderniseren, voor de zomer hopen we dit te realiseren. 
U kunt de financiële verantwoording lezen in het jaarverslag 2010. 
1 maart 2011 bestaat onze stichting 5 jaar. Door uw steun wordt ons enthousiasme 
alleen maar groter en zijn wij gemotiveerd om er 10 jaar van te maken.  
Dank aan u allen voor de ondersteuning, en wij hopen op uw vertrouwen de 
komende 5 jaar ! 
 
Huub Mentink 
Voorzitter  
 
 

JEMBATAN SENANG 
In onze vorige nieuwsbrief meldden wij U dat we de begroting voor de bouw van een 
nieuw lokaal rond hadden, 19 oktober werd aangevangen met de bouw, 2 maanden 
later kon het al in gebruik genomen worden!  Huub en Trudy waren begin december 
een week getuige van alle activiteiten, groot respect voor Kees en Els die dankzij een 
strakke planning en goede begeleiding dit prachtige project van de grond hebben 
laten komen.  
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Een bijdrage van Kees en Els Sinjorgo : 
Het lokaal is een mooie grote ruimte geworden van ca. 80 m2. Op mijn vraag hoe de 
juffen het vonden, antwoordde de ‘kepala sekola’ (hoofd v.d. school) ik moet nu ruim 
gaan denken... 
Spannend was het moment dat de kinderen voor het eerst het lokaal zouden 
betreden. Aanvankelijk liepen ze allen naar het oude lokaaltje en schoorvoetend 
kwamen ze binnen in het nieuwe lokaal. Slechts één meisje durfde niet binnen te 
komen, maar gelukkig duurde dit niet al te lang. Het interieur zag er verder vertrouwd 
uit en dat was goed. We hebben 2 schermen geplaatst zodat we nu in alle rust ook in 
groepjes op verschillend niveau kunnen werken. Tijdens de bouw hebben we 
namelijk besloten één grote ruimte te creëren i.p.v. 3 kleinere ruimtes. Door het 
gebruik van schermen en kasten kunnen we daardoor flexibeler met de ruimte om 
gaan. 
 

 
 

Vanaf de straat, het nieuwe afdak met daarachter de 
nieuwe vleugel voorzijde. 

Door de schermen wordt in kleinere groepjes 
werken makkelijker. 

 
 
Begin februari starten we met een 2e groep, want inmiddels zijn er 14 kinderen. 
We hebben 2 nieuwe assistentes aangesteld die we zelf in de praktijk gaan 
inwerken. Ook starten we in febr. met een middag per week met activiteiten / 
handvaardigheid voor de oudere kinderen, deze zal ook geleid worden door een juf 
en assistente.  
Tot slot zijn we bezig met de voorbereidingen om een kleine bibliotheek op te zetten 
voor alle kinderen van 5 tot 8 jaar uit Samuh, we gaan dan ook een voorleesmiddag 
organiseren. 
We zullen dit prachtige lokaal dus optimaal gaan gebruiken. 
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Ondertussen waren de tukans begonnen aan fase 2: de bouw van het afdak 
waarvoor een donateur een bedrag beschikbaar heeft gesteld. Ook dit verliep heel 
voorspoedig en in 5 dagen was het afdak gereed incl. de nieuwe bestrating. 
De juffen van de kleuterschool naast ons vonden het wel een mooie 
bromfietsstalling.....maar inmiddels is het hen ook duidelijk dat het afdak daar niet 
voor gebouwd is. Onze kinderen hebben nu veel plezier met de gymnastiek onder 
het schaduwrijke afdak. Dank je wel! 
 

  
Openingsceremonie Bij een nieuwe behuizing horen ook nieuwe 

uniformpjes. 
 
OPENINGSCEREMONIE 
De bouwactiviteiten verliepen zeer voorspoedig. Eigenlijk hebben we geen 
tegenslagen gehad terwijl wij voldoende ervaring hebben met de Balinese ‘way of  
life’ en we weten dat het ook anders kan lopen. Wij roepen dan tegen elkaar “this is 
Bali, man!” 
Maar de goden waren ons goedgunstig gestemd. 
Dus alle reden om een mooie ceremonie te houden. Deze vond plaats op 19 januari 
jl. Ondanks dat de regen met bakken uit de lucht kwam vallen een gedenkwaardige 
en heuglijke dag. 
We besluiten nogmaals met onze oprechte dank aan alle donateurs: 

• Rode Kruis afd. Haarlem 
• Rabobank / Share for More 
• Bali Bundar 
• Many friends of Jembatan Senang / familie, vrienden en bekenden. 

Voor ons was het een geweldige ervaring om dit bouwproject dankzij jullie allen te 
mogen realiseren. Kees & Els. 
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SERAYA 
De kinderen die we in onze vorige nieuwsbrief aan u voorstelden hebben inmiddels 
allemaal een sponsor gevonden, waarvoor dank! 
Kolok, het dove jongetje van 10 jaar die nog niet kan praten, gaat nu wekelijks voor 
logopedielessen naar Jembatan Senang. En het is verbazend hoe snel hij het 
oppakt. Bij het centrum in Seraya wordt er dagelijks met hem geoefend en ook de 
ouders worden geacht hun bijdrage in de begeleiding te leveren.  
Eind november heeft Trudy gedurende een week een kunstproject gedaan met alle 
48 kinderen. Iedere middag een creatief programma voor alle kinderen, gesplitst in 3 
groepen. Met de oudste groep werd een muurschildering gemaakt, waar alle 48 
handen van de kinderen in zijn verwerkt. De jongere groepen vermaakten zich 
opperbest met wasco, verf, wol enz. Aan het einde van de week organiseerden we 
een openingsexpositie, door de hevige regen en onweer kwamen de ouders niet 
opdagen, maar aangezien iedereen minimaal een half uur moet lopen is ze dat ook 
niet kwalijk te nemen. De kinderen waren er wel, hadden allemaal wat lekkers van 
huis meegenomen en met de komst van Huub, Kees en Els werd het toch nog een 
leuk feest!  
 

  
Muurschildering met oudste groep Meisjes, dus de roze verf was snel op! 

 
Momenteel zijn 2 Nederlandse jongens vrijwilligerswerk aan het verrichten in Seraya. 
Gedurende 2 maanden geven ze Engels, computerles enz. We krijgen enthousiaste 
mailtjes van de kinderen hierover. Voor de oudere kinderen is Stichting Wins 
begonnen met het oriënteren op de toekomst, ofwel het leven na de middelbare 
school. De eerste door ons gesponsorde kinderen verlaten de middelbare school 
eind juni, we willen ze graag helpen bij hun keuze voor de toekomst. 
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BALI KIDS 
Tijdens ons verblijf op Bali afgelopen november/december zijn diverse gesprekken 
gevoerd met het bestuur van Bali Kids m.b.t. de nieuwbouw van een kindertehuis en  
kliniek. Eigenlijk is kindertehuis geen goede benaming meer, het wordt meer en meer 
een ‘long stay’ huis voor de kinderen die via de kliniek zijn binnengekomen. Alle 
jongste kinderen die recent zijn opgenomen zijn besmet met het HIV+ virus. Een 
toenemend probleem op Bali. Ze komen meestal binnen in de kliniek omdat ze 
andere ziektes hebben, TB, ondervoeding, en verwaarlozing. In veel gevallen komt 
dit doordat de ouders Aids hebben, ziek zijn of reeds overleden. Deze kinderen 
hebben hierdoor vaak geen thuis meer en/of verblijven in een ander kindertehuis 
waar de verzorging veel te wensen overlaat. Als eenmaal bekend is dat het kind 
besmet is met het HIV+ virus is het op nog minder plekken welkom. Dus de 
vrijgekomen plekken van de oudere kinderen die op hun 18e het tehuis verlaten 
zullen steeds meer ingenomen worden door de ‘long stay’ kinderen. Op het moment 
dat het minder goed gaat met deze kinderen en voor hun medische behoeften, 
kunnen ze in de kliniek terecht, ze hoeven dan alleen nog maar de gang over te 
steken. Verder kunnen ze een ‘normaal’ leven leiden, naar school gaan en meedoen 
aan alle activiteiten die Bali Kids de kinderen te bieden heeft. De voorzitter van Bali 
Kids, Stuart Smith, is tevens projectontwikkelaar op Bali. Dit heeft als voordeel dat hij 
de wegen kent en ook nauwkeurig bouwoffertes kan beoordelen. We hebben 
gezamenlijk besloten in zee te gaan met een aannemer die een goede offerte heeft 
neergelegd en de bouw gefaseerd kan aanpakken. Het totaal bedrag voor het 
bouwen is nu geraamd op € 340.000,=. Dit is inclusief het ‘long stay’ kindertehuis. 
Maar exclusief voorzieningen zoals telefoon, airconditioning, warm water voorziening. 
(zie bijlage) 
 

  
Impressie voorzijde, receptie en 
kantoorruimte. 

Impressie achterzijde, het terrein loopt 
schuin af naar een riviertje. 
Linkergedeelte wordt kliniek, rechterzijde 
long-stay tehuis. 
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De aannemer zou kunnen beginnen met het bouwen van het receptie – annex 
kantoorgebouwtje, en de basis neerzetten van het totale gebouw, dit houdt in de 
‘ruwbouw’ van tehuis en kliniek. Hiermee is een bedrag gemoeid van € 230.000,=. 
Alleen de kliniekzijde bouwen is geen optie, het gebouw is immers één geheel. Wel 
zal de kliniek als eerste afgewerkt worden en in gebruik genomen, de ‘tehuiskant’ als 
de financiële middelen daarvoor ook geworven zijn. 
FONDSWERVING 
Onze Stichting Bali Bundar heeft tot op heden bijna € 130.000,= geworven. Dus we 
zijn op de goede weg. Enkele aanvragen staan nog open, hopelijk geven deze 
binnenkort een positief resultaat. De fondswerving aan de Indonesische kant kwam 
langzaam op gang. Voor de exploitatiekosten van alleen de kliniek wordt jaarlijks in 
Australïe rond € 100.000,= geworven, dus voor het bouwfonds moeten nieuwe 
bronnen gevonden worden. Maar de laatste maanden is daar vooruitgang geboekt. 
Een grote bank in Singapore heeft interesse en doet in mei a.s. uitspraak. Als dit 
positief is sturen zij ook eigen personeel om mee te werken aan verhuizing- en/of 
schilderwerk.  
In Perth Australië is Foundation Love Angel nu bezig met fondsen werven voor de 
bouw. Een nieuwe auto voor de mobiele kliniek is recentelijk al door hen betaald. 
Hier verwachten we veel van, de voorzitter van deze Stichting Love Angel, Ross 
Worthington, is een kei in fondsen werven.  

 

BOEKENPROJECT 
We hadden nog middelen om enkele projecten van boeken te voorzien. Hiervoor in 
aanmerking kwamen Stichting High5 Rehab in Lovina, zij hebben een nieuw 
schooltje gebouwd voor de kinderen die bij hen langdurig behandeld worden. Verder 
hebben we het geld besteed aan boekjes en leermiddelen voor Jembatan Senang en 
extra boeken voor het bibliotheekje bij de kleuterschool in Bugbug. Een bevriende 
stichting Steunpunt Bali hebben een bibliotheek in Candidasa opgezet, ook zij 
ontvingen een donatie van ons om meer boeken aan te kunnen schaffen.  

 

 

FINANCIEEL VERSLAG 2010 
Ons financieel verslag 2010 treft u aan op de website onder WAT DOEN 
WIJ/verslagen. Met veel dank aan Davy Blekman voor het samenstellen hiervan. 
 
 
 
 
 
 



 

 7 

Stichting Bali Bundar 
De helpende druppel voor kinderen in Bali 

www.balibundar.org 

 
  

 
 
 
 

YOUBEDO 
Wellicht bestelt u wel eens boeken via 
internet, we willen u graag wijzen op een 
nieuw initiatief, YOUBEDO. Hier bestelt u 
boeken voor de normale prijs, maar een 
gedeelte van de opbrengst gaat naar het 
goede doel van uw keuze. Bali Bundar is 
één van de goede doelen waar 10% van het 
aankoopbedrag naar toe kan. Neemt u eens 
een kijkje op 
http://www.youbedo.com/index/ref/id/404  Indien 
u een bestelling doet komt u automatisch via 
deze link bij onze Stichting uit. 

 
 
        

 

Stichting Bali Bundar 
 
Huub Mentink 
voorzitter 
 
Trudy Mentink-Nijssen 
secretaris 
 
Davy Blekman 
penningmeester 
 
Kees Sinjorgo 
bestuurslid 
 
Postadres secretariaat : 
Postbus 364 
2400 AJ Alphen a/d Rijn   
 
E-mail: info@balibundar.org 
Website: www.balibundar.org  
Tel: 0172 – 244 440 
Mob: 06 – 46 02 77 11 
 
Bankrekening 60.56.37.857 
ABNAMRO Alphen aan den Rijn 
 
Als ANBI aangemerkt door de 
Belastingdienst, wat inhoudt dat 
uw gift aftrekbaar is. 


