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1. INLEIDING 

De Australische stichting Carry for Kids is al 20 jaar actief met hulpverlening aan kansarme kinderen. 

Begonnen in Vietnam, daarna volgden Cambodja en Thailand. 

Op Bali openden zij in 2005 een kleine kliniek voor met name kinderen die wonen in tehuizen, 

centraal gelegen ten Noordwesten van Denpasar. Tweemaal per week reden zij met een mobiele 

kliniek langs kindertehuizen om kinderen te checken en zieke kinderen mee te nemen. De kinderen 

worden gecontroleerd  op gewicht, ogen, oren, keel, longen, eventuele huidinfecties. Medicijnen en 

extra vitamines worden verstrekt. Ook bemiddelen zij om kinderen op te laten nemen voor 

behandelingen en operaties die niet mogelijk zijn in de eigen kliniek. Er zijn hiervoor goede afspraken 

gemaakt met Sanglah hospital in Denpasar. Na een operatie c.q. behandeling in Sanglah komen de 

kinderen naar de kliniek om te revalideren alvorens ze terug gaan naar het tehuis, dit is ook om de 

ziekenhuis kosten laag te houden. Als de kinderen via Bali Kids in het ziekenhuis behandeld worden, 

worden de kosten gedragen door Bali Kids.  

 In mei 2006 werd ook een eigen kindertehuis geopend. Maximaal 20 kinderen hebben hier een veilig 

en goed geleid onderkomen gevonden. Vanaf de start van Stichting Bali Bundar hebben wij goede 

contacten en ervaringen met Carry for Kids / Bali Kids. Ze waren ook een goede informatiebron voor 

andere projecten die wij als stichting op Bali wilden opzetten of aan meehelpen. Vanaf de opening 

van het eigen tehuis hebben wij voor de kinderen sponsoren gezocht voor de studiekosten. De kliniek 

en het kindertehuis waren beiden gevestigd in een klein huurhuis.  

  
De kliniek              Het kindertehuis  

Op Bali worden steeds meer gevallen bekend  van HIV/Aids. Nog steeds erg in de taboesfeer, vandaar 

dat kinderen vaak met andere klachten binnen worden gebracht, zoals Tuberculose, longontsteking 

en Hepatitis. 

Na behandeling is teruggaan naar het dorp vaak niet mogelijk, vaak is één van de of beide ouders 

overleden, of er is zoveel onwetendheid/taboe over deze ziekte dat deze kinderen niet meer welkom 

zijn. Dus een nieuwe, naar we vrezen, grote doelgroep wordt de komende jaren verwacht voor 

behandeling in de kliniek van Bali Kids. Tevens is Bali Kids in samenwerking met de lokale overheid 
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een voorlichtingscampagne aan het opstarten over HIV/Aids op scholen,in tehuizen en afgelegen 

dorpen. De ervaring leert dat in deze dorpen het taboe rond deze ziekte het meeste heerst. 

Gezien bovenstaande ontstond enkele jaren geleden een grote behoefte aan een totaalcentrum voor 

kansarme kinderen. Waar zieke kinderen worden opgenomen en behandeld, waar HIV+ positief 

besmette kinderen zonder ouders op kunnen groeien en intensieve zorg krijgen, waar voor kansarme 

kinderen van buitenaf en uit andere kindertehuizen  medische en tandheelkundige behandelingen 

mogelijk zijn. Wij zagen de noodzaak hiervan ook in en besloten bij te dragen aan de totstandkoming 

van een nieuw centrum. 

2. VERSLAG VAN DE BOUW 

In eerste instantie was het de bedoeling eerst de kliniek te bouwen en daarna pas een ‘langverblijf’ 

huis. Echter doordat de benodigde fondsen goed binnenkwamen werd besloten alles in één keer af 

te bouwen. Wat ook weer scheelde in de huisvestingskosten van de bestaande huurhuizen.  

Eind april 2011 is de bouw gestart. Spannend, want er moest nog veel geld geworven worden op dat 

moment. Er was een aparte bouwrekening geopend en daarop hebben wij de eerste € 80.000 euro 

gestort, voldoende als aanbetaling voor de aannemer om te beginnen. In juli 2011 werd een groot 

fundraising evenement georganiseerd in een luxe hotel op Bali, alle opbrengsten ten behoeve van 

Bali Kids. Deze avond bracht AUS$ 130.000 (€ 110.000) op en in diezelfde maand kwam er een gift 

binnen van AUS $ 200.000 ( € 170.000) van een Australisch concern.  Samen met de Bali Bundar 

bijdrage voldoende om het geheel af te kunnen bouwen plus een zwembad waar in de toekomst aan 

gehandicapte kinderen hydrotherapie kan worden gegeven. Een prachtige aanvulling op een 

‘totaalcentrum’.  

In het ontwerp waren alle kozijnen en deuren van hout. Omdat de middelen toereikend waren is er 

tussentijds besloten om deze in kunststof uit te laten voeren, wat zeker in de tropen aanmerkelijk zal 

schelen in de onderhoudskosten.  Zo zijn er meer zaken duurzamer aangepakt, zoals zonnepanelen 

voor de warmwater voorziening op het dak. De elektriciteit is erg kostbaar, dus alles wat daarop 

bezuinigd kan worden is meegenomen. 

  
Aanbrengen dakgoten Zonneboiler 
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Tijdens de bouw zijn wij tweemaal persoonlijk polshoogte gaan nemen. In oktober 2011 en maart 

2012. Zie ook de eerdere nieuwsbrieven die wij u toestuurden. Aanvankelijk was het bezoek in maart 

2012 gepland om mee te gaan helpen met de organisatie rond de verhuizing, maar de aansluiting op 

het  elektriciteitsnet  liet op zich wachten.  In maart moest de oude kliniek verlaten worden i.v.m. 

beëindiging van het huurcontract. Dus hebben de kinderen gedurende 2 maanden bij de kinderen in 

het oude kindertehuis gewoond. Volle bak was het daar. In deze periode zijn uiteraard geen nieuwe 

kinderen opgenomen, omdat dit logistiek gezien absoluut niet mogelijk was.  Ook in maart kwamen 4 

Australische vrijwilligers over, zij hebben de tuinen rondom het nieuwe gebouw aangelegd, een 

tropische klus met een mooi resultaat.  

Ondertussen was de aannemer nog bezig met de ‘finishing touch’. Bij nader inzien zijn er toch 

dakgoten gekomen langs het gehele gebouw,  bij het zwembad moest een veilig hek komen zodat de 

kleintjes er niet zomaar in kunnen lopen, bestratingswerk rondom werd voltooid enz. 

  
Tuinaanleg door vrijwilligers Zwembad beveiligd d.m.v. hoog hek 
 

Eind april/begin mei heeft de daadwerkelijke verhuizing van de kinderen en staf dan plaatsgevonden. 

Er was geen geld en tijd meer om alle kinderkamers te voorzien van muurverf, iets wat 

langzamerhand door eigen personeel opgepakt zal worden. Een fondswervingsactie van Studenten 

uit Noorwegen die tijdelijk op Bali studeerden heeft de complete inrichting voor de kliniek 

opgeleverd. Hierdoor konden echte ziekenhuisbedden worden aangeschaft en bepaalde 

onderzoeksapparatuur die nog niet aanwezig was. 

   
Eindelijk electriciteit Helaas regende het…… Op de verhuisdag 
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3. VERSLAG VAN DE OPENING 

De eerste week van juli 2012 waren wij weer op Bali, de officiële opening op 7 juli van Bali Kids 

Children Centre zoals de nieuwe naam nu luidt, hebben wij bijgewoond. De dag ervoor bezochten wij 

ook het nieuwe centrum om te vergaderen met de voorzitter van Bali Kids, Stuart Smith. Met hem 

hebben wij de het hele bouwtraject besproken en geëvalueerd. En zijn tot de conclusie gekomen dat 

met inspanning van velen er een prachtig centrum is neergezet waar zeer veel  kinderen in Bali profijt 

van kunnen hebben in de toekomst.  De bijdrage van Stichting Bali Bundar is te danken aan U, alle 

sponsors die hieraan hebben bijgedragen en wij danken u hier heel hartelijk voor.   

Op 7 juli waren 150 genodigden getuige van het officiële ‘lint knippen’. Dit werd gedaan door het 

hoofd van de Banjar (dorp) en tevens voormalig eigenaar van het stuk grond waar het centrum op is 

gebouwd. Hij benadrukte nog eens het belang van dit centrum en dat hij met plezier het land heeft 

verkocht voor dit goede doel. Natuurlijk was er een dankwoord van Stuart Smith, voorzitter. 

Iedereen werd genoemd die een bijdrage had geleverd aan de totstandkoming van het nieuwe 

centrum . Een bijzonder woord van dank voor Dean, de architect die het gebouw belangeloos heeft 

ontworpen, september 2011 is hij overleden en het is heel jammer dat hij het niet meer afgebouwd 

heeft  gezien.  Na deze ceremonie nam Sani het woord. Sani was het eerste kind wat ooit bij Bali Kids 

terecht kwam. Weggelopen uit een ‘fout’ kindertehuis, waar ze nooit enige scholing had gehad kwam 

ze op 16-jarige leeftijd binnen bij Bali Kids. Inmiddels heeft ze haar middelbare schoolopleiding 

afgerond, 2 jaar in Melbourne op school gezeten en de dag voor de opening haar officiële stewardess 

license behaald. Over een droom van een klein meisje die uit kan komen gesproken… 

  
Genodigden verzamelen zich voor de opening Sani doet haar verhaal. 
 

Na het officiële gedeelte was het tijd voor een feestje, nasi voor iedereen, rondleidingen door het 

hele gebouw en veel blije gezichtjes van de kinderen.  Op de volgende bladzijde leiden wij u rond 

door het gebouw d.m.v. foto’s. 
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Binnenzijde gebouw Achterzijde gebouw 

  
Pharmacie Keuken met - prinsessen 

  
Kliniekkamer Kinderbadkamer 

  
Onderzoekskamer Longstay kinderkamer 
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4. TOEKOMST 

De eerstkomende maanden zal veel aandacht besteed worden aan het organisatorische gedeelte 

rondom het nieuwe centrum. Het personeel wat gewend was te werken op 2 lokaties en nu 

samengevoegd is, een veel groter gebouw dus meer schoonmaakwerk, uitbreiding van het medische 

team en de tandartsapparatuur die nog geïnstalleerd moet worden.  Ook worden gehandicapten 

organisaties benaderd die gebruik kunnen gaan maken van het aangepaste zwembad. Sinds 

afgelopen juni is Rosanna White ook werkzaam voor Bali Kids, een vrouw uit Australië die al eerder 

enkele jaren de opzet begeleid heeft van een kindercentrum in Cambodja. Een week na de officiële 

opening was er weer een grote benefietavond in een luxe hotel op Bali. De opbrengst was deze keer 

ook weer geweldig, AUS$  80.000 (€ 68.000). De exploitatiekosten van het nieuwe gebouw zullen 

aanmerkelijk hoger zijn, dus deze bijdrage is meer dan welkom. Wij zien steeds meer lokale 

initiatieven t.b.v. Bali Kids, een hele goede ontwikkeling. 

Wij zullen de ontwikkeling van Bali Kids Children Centre blijven volgen en u over ongeveer een jaar 

weer een update sturen. 

 

5. FINANCIËN 

Inkomsten

53 sponsors € 128.620,00

Directe donaties en eigen reserves € 46.969,70

€ 175.589,70

Wervingskosten -€ 22.089,70

Netto te besteden € 153.500,00

Uitgaven

1e betaling maart 2011 € 40.000,00

2e betaling juni 2011 € 40.000,00

3e betaling september 2011 € 63.500,00

laatste betaling februari 2012 € 10.000,00

€ 153.500,00

Resultaat bij oplevering € 0,00

 

Toelichting 
Bij deze willen wij nog even benadrukken dat alle reis- en verblijfskosten van de 
bestuursleden te allen tijde voor eigen rekening zijn. 
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Inkomsten 
Naar aanleiding van het door ons verstuurde projectvoorstel hebben uiteindelijk 53 sponsors een 
bedrag overgemaakt. 
De wervingskosten bestaan uit vergoedingen die betaald zijn aan een fondsenwervingsbureau.  Deze 
organisatie heeft ons geholpen met het vinden en benaderen van stichtingen & particulieren. Deze 
kosten bedragen 17% van de baten van de 53 sponsors; ruim onder het gestelde percentage van 25% 
van het CBF-keurmerk. De directe donaties zijn afkomstig van bestaande contacten, in eerste 
instantie aangevuld met € 10.000 uit eigen reserve. In deze directe donaties zit ook een bedrag van 
€ 3500,= wat gedoneerd is door een direct Nederlands contact van Bali Kids. Om dit contact in 
aanmerking te laten komen voor de belastingaftrek  in Nederland verzocht Bali Kids deze gift via ons 
te laten lopen. Vandaar dat het uiteindelijk gedoneerde bedrag € 3500,= hoger is uitgevallen. De 
tweede aanvulling uit eigen reserves is gedaan om het toegezegde bedrag van €  150.000,= rond te 
krijgen. Ervaring heeft ons geleerd dat we nagekomen giften binnenkrijgen voor een bepaald project. 
Als dat hiermee ook het geval is worden met deze gelden onze algemene reserves weer aangevuld. 
 
Uitgaven 
Het totaal bedrag van € 153.500,= hebben wij in 4 porties overgemaakt naar een speciale 
bouwrekening van Bali Kids. Wij wilden een bijdrage leveren voor de totstandkoming van de kliniek 
met geraamde bouwkosten rond € 312.000,= Uiteindelijk is het gehele complex in één keer 
neergezet omdat de financiële middelen toereikend waren. Inclusief het long stay gedeelte 
(voormalig kindertehuis) en het zwembad zijn de totale bouwkosten uitgekomen op € 497.000,= . 
Wij hebben de complete bouwadministratie in ons bezit, kwitanties van de overboekingen die wij 
gedaan hebben en de facturen van de aannemer. Indien u deze in wilt zien, neemt u dan even 
contact met ons op, dan sturen wij u de kopiën hiervan op. Om kosten te sparen bij voorkeur via de 
mail. 
 
 

Ondertekening 
 
Namens het bestuur van Stichting Bali Bundar : 
 
 

 
 

Huub Mentink (voorzitter)    Hugo Timmers (penningmeester) 
 
 
Alphen aan den Rijn, juli 2012 
 
 
 
 
 
 
 
  



9 
Stichting Bali Bundar                                   www.balibundar.org 

 


