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Beste Vrienden van Bali Bundar, 
 
 
Een korte nieuwsbrief deze keer, op onze website plaatsen 
wij regelmatig korte nieuwsberichten onder het hoofdstuk 
Nieuws, dus u blijft tussen de nieuwsbrieven in op de hoogte 
indien u dit wenst. 
Het Financieel jaarverslag 2011 is al gereed. Hugo, dank je 
wel, je hebt je snel ingewerkt in de miljoenen rupiahs die je 
om je oren vliegen. Trudy vertrekt volgende week voor 2 
maanden naar Bali om de verhuizing van de Bali Kids kliniek 
en alles daarom heen mee te helpen organiseren. Bij 
Jembatan Senang wordt ook niet stilgezeten, mooie 
ontwikkelingen bij diverse kinderen onder de hoede van Kees 
en Els. 
 
Veel leesplezier wens ik u toe en namens allen dank voor uw 
blijvende ondersteuning. 
 
Huub Mentink 

   Voorzitter  

 

BALI KIDS BOUWPROJECT 
Het nieuwe gebouw is bijna klaar. Zoals bij ieder bouwproject zijn er kosten die tegenvallen 
of werkzaamheden die niet meegenomen zijn in de begroting. Dit betekent dat bijvoorbeeld 
de binnenmuren nog niet geschilderd kunnen worden en andere kleine afwerkingen nog 
even moeten wachten. Maar binnen enkele weken kunnen we wel gaan verhuizen, iets waar 
iedereen erg naar uitkijkt. Blij verrast was iedereen, afgelopen week kwam een lokale 
timmerman zelfgemaakte meubels brengen voor de nieuwe eetzaal. Deze man komt al 7 jaar 
maandelijks een kleine donatie brengen en nu dit, een heel mooi kado! 
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Één van de badkamers Binnentuin met rondom de kliniekkamers 
 
In de maand maart komt er ook een ploeg tuinmannen uit Australië over, die vrijwillig en 
gratis de tuin gaan aanleggen, uiteraard inclusief speelplekken voor de kinderen.  
 

 
BALI KIDS STUDIEFONDS 
Onze oproep in de nieuwsbrief van december heeft geresulteerd in extra giften t.b.v. het 
studiefonds. In januari hebben wij de tweede overboeking kunnen doen voor het laatste deel 
van het schooljaar 2011/2012 naar Bali Kids. Hopelijk kunnen wij de begroting binnen enkele 
maanden ‘sluitend’ krijgen voor het studiefonds zodat we geen te grote aanspraak hoeven te 
doen op onze algemene reserves.  

  
  

JEMBATAN SENANG 
Mooie berichten bereiken ons ook van Jembatan Senang. Een lange zoektocht naar een 
goede logopedist is succesvol geweest. Er is een volleerd logopedist aangenomen die 
wekelijks vanuit Denpasar naar Samuh komt op zaterdag. 12 kinderen krijgen individueel 
spraakonderwijs. Ook Komang Aldi uit Seraya woont deze therapie wekelijks bij.  
Eind 2010 berichtten wij u over Komang Natalia, een meisje wat niet kan lopen en praten. In 
eerste instantie waren we alleen van plan een rolstoel voor haar te regelen. Maar ze is 
terecht gekomen bij Jembatan Senang en na intensieve begeleiding, ook door de 
fysiotherapeuten die wekelijks komen, is ze enkele weken geleden zelf voor het eerst gaan 
staan. Trots is ze en wij op haar!  
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Eind 2010 Februari 2012 
 

 
Inmiddels 2 weken geleden is ook begonnen met 
zwemlessen voor de kinderen van Jembatan Senang. In 
samenwerking met www.balisports.com , een 
vrijwilligersorganisatie die op Bali allerlei sportactiviteiten 
begeleidt. Er mag gebruik gemaakt worden van een 
privé zwembad vlakbij Jembatan Senang en getuige de 
eerste foto’s is dit een groot succes. 
 

  
 

 
FINANCIEEL JAARVERSLAG 2011 
Deze treft u aan op onze website via deze link : 
www.balibundar.org Onder het hoofdmenu van de 
website vindt u een snelkoppeling naar het PDF 
bestand. 
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Als ANBI aangemerkt door de 
Belastingdienst, wat inhoudt dat 

uw gift aftrekbaar is. 
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