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 NIEUWSBRIEF 41, oktober 2020 
 

 Beste vrienden, sponsors van Stichting Bali Bundar, 
 

 
Wij hopen dat u allen gezond bent en niet door het Covid- 19 virus  geraakt bent. 
2020 is een raar jaar tot nu toe. Door de Covid- 19 maatregelen wordt een ieder  
getroffen, en vooral in Indonesië wordt de economie hard geraakt. Zeker op het 
vakantie eiland Bali. 
Tot het einde van dit jaar mogen er geen buitenlandse toeristen naar het eiland 
komen. Dit betekent dat iedereen die in de toeristenbranche werkt niets meer 
verdient. De eerste maanden hebben de hotels hun medewerkers wel een basis 
inkomen gegeven, maar nu raken steeds meer mensen werkeloos. Ook alle 
eilanders die op cruiseschepen werken, zitten thuis. 
 
Onze stichting probeert binnen de mogelijkheden zoveel mogelijk te helpen.  
 
In Seraya zijn afgelopen jaar de nieuwe computers en airco’s geïnstalleerd. De 
kinderen kunnen zo contact houden met de buitenwereld en eventuele internet 
lessen volgen. De vrijwilligers komen voorlopig niet meer. We hebben besloten 
de lokale lerares een basissalaris te geven, zodat haar lessen Engels doorgaan. 
Normaliter wordt zij betaald door de inkomsten van de vrijwilligers voor kost- en 
inwoning.  
 
Tot het einde van het jaar kunnen we nog een aantal huisjes bouwen. Wij denken 
na over of we dit project zullen voortzetten. 
 
Wij hebben door uw gulle giften (bijna € 4000,=!)  in mei totaal 5 ‘fooddrives’ 
kunnen doen, 3 maal in mei en 2 maal in augustus. Verdeeld over 3 gebieden, 
Seraya, N-Bali en Buleleng.  
 

  
Seraya..de kinderen van Wayan Berata 
hebben geweldig geholpen bij het 
inpakken en verdelen.  
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Wayan Berata in Seraya, Marijke in het Noorden en Sani in Buleleng hebben dit 
heel zorgvuldig gecoördineerd en aangepakt,  zodat in totaal 387 gezinnen een 
gezond en voedselrijk pakket kregen. 
 

  
In N-Bali hebben we vooral gezinnen met een 
gehandicapt of ziek kind geholpen. 
 

En veel oudere alleenstaanden.  

  
Buleleng…. Afgelegen huisjes, waar Sani en 
haar broer de voedselpakketten gaan 
brengen.  

 

 
Rijst, olie, groenten, eieren, zeep en wasmiddel waren de vaste bestanddelen, en 
verder konden zij naar eigen goeddunken er een stuk kip of nog meer groenten of 
i.d. bij doen.  
Gezien de situatie overwegen we dit te herhalen, temeer daar het regenseizoen 
eraan komt. Wat betekent dat mensen nog meer op elkaar binnen zullen gaan 
zitten, en andere besmettelijke ziektes ook meer de kop op zullen steken.  Zoals 
buiktyphus, huiduitslag en dengue veroorzaakt door de tijgermug.  
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Zonder onze toekomstige verplichtingen uit het oog te verliezen, zullen wij voor 
een gedeelte onze algemene reserve gaan aanspreken voor nog meer voedselhulp 
in de komende maanden omdat het heel hard nodig is. Astublieft, helpt u nog een 
keer mee? In tegenstelling tot wat wij schreven in de vorige nieuwsbrief kunnen 
wij 2 gezinnen helpen voor 25 euro (niet één), vandaar dat we nu al zoveel 
gezinnen hebben kunnen helpen. Wij, maar zeker de gezinnen in Bali,  zijn u er 
zeer dankbaar voor! 
 
Met een vriendelijke groet, 
 
Huub en Trudy Mentink 
 
 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

  

 
 

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.  

 


