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Beste Vrienden van Bali Bundar, 
 
Einde van het jaar, dan ontkom je (bijna) niet aan lijstjes. 
Uiteraard over de activiteiten van afgelopen jaar, maar we 
kijken ook graag vooruit. Daarom hieronder een opsomming 
van 2017 met daarbij de plannen voor 2018. Daarnaast 
zullen wij trachten uit te leggen wat de gevolgen zijn van de 
onrustige vulkaan op Bali, wij gebruiken bewust het woord 
trachten, omdat ook wij alle consequenties nog niet kunnen 
overzien. 
Wij willen proberen de activiteiten op het gebied van 
onderwijs en gezondheid te verbreden. Wat betreft de 
uitvoering van onze plannen hebben wij u nodig, afgelopen 
jaar hebben wij ons weer mogen verheugen op de vele 
giften, van klein tot groot. Een woord van dank is hier op zijn 
plaats, want zonder geld beginnen wij helemaal niets. Dat 
beseffen wij ten volle, dank u wel voor het vertrouwen. Wij 
wensen u en de uwen een prachtige jaarwisseling toe en een 
gezond en tevreden 2018! 
 
 
                   Huub Mentink, voorzitter 

 
 
Mount Agung 
Bali is afgelopen najaar getroffen door een uitbarsting van de vulkaan Mount Agung. Sinds 1963 was 
deze vulkaan in diepe rust, echter afgelopen september kwam daar verandering in. Veel 
aardschokken en uiteindelijk een lichte uitbarsting met daarbij gepaard gaande aswolken en 
lavastromen als gevolg. Voor de lokale mensen die in de gevarenzone wonen een ramp, zij werden 
geëvacueerd en moesten het weinige wat ze hadden achterlaten inclusief hun eventuele vee. Rond de 
140.000 mensen moesten weg en werden opgevangen in tentenkampen of eventueel bij familie indien 
mogelijk. Later is de gevarenzone bijgesteld en konden er rond de 40.000 mensen terug naar huis.  
Echter, het gevaar is nog niet geweken, de vulkaanexperts zitten er bovenop en het gebied is nog 
steeds te onveilig voor de 100.000 mensen om naar huis terug te keren. Nu zou je denken dat de 
overheid die mensen wel voorziet van de eerste levensbehoeften, maar dat is teveel verwacht. Er is 
grote behoefte aan voedsel, vers drinkwater en een simpel matrasje om enigszins redelijk te kunnen 
slapen. Provisorisch worden schooltjes ingericht voor de kinderen, medische teams proberen 
regelmatig op bezoek te gaan enz.enz. Maar dit wordt allemaal verzorgd door de goede doelen die op 
Bali werkzaam zijn en niet door de overheid. Wij hebben onze coördinator in Seraya, net buiten de 
gevarenzone, financiële middelen gegeven om de mensen rondom Seraya die familie uit de 
gevarenzone opvangen regelmatig te voorzien van de benodigde zaken. Deze situatie kan heel lang 
duren, de vulkaan blijft maar rommelen en de experts denken dat de grote uitbarsting nog moet 
komen.  
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Rondje verse groenten en rijst voor de 
evacuées. Vaak wordt de politie erbij 
gevraagd omdat zij weten welke families 
evacuées in huis hebben.  

 
Normaliter is de maand december topdrukte voor het toerisme in Bali. De media hebben zich in onze 
ogen nogal schuldig gemaakt aan het zaaien van paniek waardoor veel toeristen Bali momenteel 
mijden. Australië heeft zelfs een negatief reisadvies afgegeven. De toeristencentra en vliegveld liggen 
in het zuidwesten, de vulkaan in het noordoosten, dus is er ons inziens weinig reden tot paniek. Maar 
de stranden zijn leeg en de hotels en restaurants moeten het maar vol zien te houden, de eerste 
ontslagen zijn al gevallen. Ontzettend triest voor een eiland wat het toch voornamelijk van het 
toerisme moet hebben. Wordt (helaas) vervolgd. 
 

Activiteiten 2017/ plannen 2018 
 
De Bali Bundar Akademie voorziet in 2017 in de studiekosten van 6 jongeren.  
Tari doet het goed in haar 2

e
 jaar op de universiteit, evenals Dek Awan, ook 2

e
 jaars. Nyoman is 1

e
 

jaars en probeert haar weg te vinden in het drukke Denpasar, vanuit een klein dorpje in O-Bali wel een 
cultuurshock. Torris is met haar eindscriptie bezig en hoopt een stageplek in een hotel te 
bemachtigen, wat niet eenvoudig is in deze lastige tijden. Dan hebben we nog 2 jongens in Seraya die 
wij sponsoren, allebei net begonnen aan hun middelbare school. Omdat Tari zo ontzettend haar best 
doet en moest werken op een laptop van 10 jaar oud, hebben wij haar voor de Kerst een nieuwe 
laptop geschonken, waar ze erg blij mee is.   
Voor 2018 gaan we door met dit groepje, Torris haalt hopelijk haar diploma en kan dan op zoek naar 
een baan. 
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Voor het Rumah Bundar project hebben wij afgelopen jaar veel geld binnen gekregen, waardoor we 
maar liefst 15 huisjes konden bouwen. In 2018 gaan we in ieder geval 12 huisjes bouwen, 1 per 
maand blijft het streven. De financiële middelen hebben we al hiervoor. Gezien onderstaande foto valt 
aan de noodzaak niet te twijfelen. Dit gezin gaan we z.s.m. helpen want het regent aan alle kanten 
binnen. 
.  

  

 
 
 
Behalve voor de Rumah Bundar bewoners hebben wij afgelopen jaar ruim 120 waterfilters kunnen 
verspreiden in Seraya en in N-Bali. Voor 20 euro geeft u een gezin een waterfilter waarin ze bijna 
ieder water kunnen filteren tot drinkwater. Zo belangrijk voor de gezondheid, en ook niet geheel 
onbelangrijk, de plastic flesjes water worden hiermee vermeden, mochten ze dat al kunnen betalen. 
Wij hopen dat we in 2018 weer giften binnen krijgen voor dit doel zodat we hiermee door kunnen 
gaan. Ook in de evacuatiekampen hebben de filters hun diensten al bewezen.  
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In kindertehuis Yasa Kerthi hebben wij 104 maaltijden bereid voor 27 kinderen. Per maaltijd is hier 
een bedrag van € 20,= mee gemoeid. Onze koks zijn gelukkig bereid om hier ook volgend jaar mee 
door te gaan, het maakt zo’n verschil voor deze kinderen. Buiten een lekkere, gezonde maaltijd, 
kunnen ze ook hun verhaal kwijt aan de ‘kokkies’, waar de leiding van het tehuis helaas geen tijd voor 
maakt. Dus twee keer per week is het feest. Meehelpen met koken, daarna met elkaar eten en 
kletsen. Tirta doet behalve de boodschappen ook de administratie van de kookkosten en iedere 
maand krijgen we een keurig overzicht van de kosten en salarissen van de koks.  
 

 

  

John Fawcett 
 
Een paar dagen na het verschijnen van de laatste nieuwsbrief ontvingen wij het trieste bericht dat 
John Fawcett van de gelijknamige Foundation op 85- jarige leeftijd is overleden. John heeft zijn leven 
gewijd aan het helpen van mensen met oogproblemen en zijn Foundation is een begrip in heel 
Indonesië. Wij hebben het genoegen gehad een aantal keren deze aimabele man te ontmoeten en bij 
te dragen aan de mobiele oogkliniek zodat zij een aantal dagen mensen in afgelegen dorpen waar wij 
het nodig achtten konden helpen. John wordt gemist door een ieder die hem gekend heeft. De 
Foundation gaat door in de geest van John. Wij zouden het heel fijn vinden als wij komend jaar weer 
de middelen kunnen verkrijgen om de mobiele oogkliniek een dorpje te laten bezoeken. Mocht u dit 
een symphatiek doel vinden en u wilt doneren hieraan, dan verzoeken wij u dit bij uw overboeking 
kenbaar te maken, o.v.v. John Fawcett. Zo houden we het gedachtegoed van een heel bijzondere 
man in leven.…..en we helpen heel veel mensen met een oogprobleem, van bril tot staaroperatie. 
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Tot slot…… 
 
 
 
een woord van dank aan alle mensen in Bali die ons helpen bij de uitvoering van onze activiteiten. 
Marijke, Victor, Marilyn, Tonny, Tirta, Mudanis, Nyoman, Wayan Berata en Stichting Wins, we hopen 
op een vervolg van onze fijne samenwerking. 
 
 
 
 
 
 
   

 
 

 
 
 

  

 
 

Stichting Bali Bundar    

 

Dagelijks bestuur : 

 

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 

 

 

Postadres secretariaat:   Als ANBI aangemerkt door de 

Postbus 364     Belastingdienst, wat inhoudt 

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

 


