2015
Jaarverslag 2015
1. Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag van de Stichting Vrienden van Bali over 2015. De stichting richt zich
conform de statuten vooral op onderdak en onderwijs voor inwoners van Bali. Veel aandacht gaat
als altijd uit naar onderwijs. Dit jaar niet alleen in de vorm van eigen projecten, maar ook door
nieuwe initiatieven. Zo hebben we dit jaar contact gelegd met twee stichtingen die kinderen helpen
met een fysieke en geestelijke beperking.
De onderwijsprojecten voor kinderen met een geestelijke beperking van de Stichting Sjaki-Tari-Us
in Delft in Ubud en Singaraja werden bezocht door de bestuursleden Caroline en Arjen tijdens hun
intensieve rondreis langs alle lopende en potentiele projecten in juni 2015. Tijdens deze reis gaven
zij ook aandacht en concrete hulp aan het onderwijs en de andere activiteiten van de stichting So
Rehab – voor kinderen met een lichamelijke beperking - in Banyualit.
De hulp aan Agus en Mangku voor de aanschaf van een nieuwe buitenboordmotor kan gezien worden
als een micro-krediet.
Eddie was dit jaar vooral druk met de renovatie van het huis van Iman en de hulp aan een jonge
familie bij het opzetten van een winkeltje in de overdekte markt van het dorp Tianyar.

Midden-Bali: Jatihluwih
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2. Activiteiten
Hieronder volgen de diverse activiteiten, geordend naar locatie. In de kaders wordt steeds de
financiele verantwoording weergegeven.
Ababi: kleuterschool (2010/2 en 2015/4)
De kleuterschool in Ababi groeit en bloeit. Het mooie groene schoolgebouwtje is volop in gebruik,
het aantal leerlingen groeit. Met onze contactpersoon Gede Wangsa hebben we goed kunnen
bijpraten. De jaarlijkse bijdrage voor schoolmiddelen werd doorgezet en er werd een eenmalige
bijdrage geleverd aan de overkapping van een deel van het schoolplein, zodat er bij regen toch
buiten gespeeld kan worden (Rp. 7 miljoen).
Doorlopende subsidie schoolmiddelen: € 250
Eenmalige gift voor afdak 2015: € 473

Gesprek met Gede Wangsa

Banyualit: lening aan Agus en Mangku (2015/1)
Mangku en Agus vertelden tijdens het werkbezoek van Arjen en Caroline in juni bovendien dat er
nieuwe, zuinigere en snellere motoren op de markt zijn gekomen. Omdat boten met deze motoren
de toeristen een betere service bieden dreigen Agus en Mangku klanten te verliezen. De stichting
heeft hen beiden daarom een lening voor de aankoop van een nieuwe buitenboordmotor verschaft,
ieder Rp. 25 miljoen. De afspraak is dat afbetaling de komende drie of vier jaar zal plaatsvinden.

Restaurant Sunset Ayu; de Sunset-familie werd opnieuw uitgebreid, nu met een zoon Andika van Agus en Komang
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Lening voor aanschaf buitenboordmotor aan Mangku: € 1.688
Lening voor aanschaf buitenboordmotor aan Agus: € 1.688
Terugbetaling in 3 of 4 jaar per jaar per persoon minimaal: € 422 (Rp. 6.250.000)

Ayu en Mangku bidden tot de god van de zee voor een behouden vaart met de nieuwe motoren

Banyualit: hulp aan Stichting So Rehab (2015/2)
Een Nederlandse fysiotherapeute startte enkele jaren geleden een praktijk in Banyualit. Kinderen
met lichamelijke handicaps (met name aan de benen) worden jaarlijks door een groep Nederlanse
arsten geopereerd. In de gebouwen van de Stichting wordt de kinderen daarna geleerd weer te
bewegen, te lopen etc. Hulpmiddelen daarvoor worden ter plekke gemaakt (zie de 2 e foto
hieronder) en de kinderen krijgen afwisselend met de oefeningen ook onderwijs. Hoofdonderwijzer
Tinie ontving ons zeer enthousiast en leidde ons rond. Er bleek een dringende behoefte aan
schoolmiddelen, aan ventilatoren, een telefoon, laptop en printer, aan poeder voor het maken van
braces en aan stof voor nieuwe schooluniformen en poloshirts voor het personeel. De meeste zaken
hebben we ter plekke (200 schriften, 24 pennnen, 10 puntenslijpers, 20 gummen, 20 leerboekjes, 4
dozen kleurpotloden, 30 kleurboeken, 2 multifunctionele fans) met Tinie en een tweede
onderwijzeres aangeschaft. Voor de andere wensen lieten we geld achter. Totale uitgaven Rp. 14,1
miljoen.
Gift aan Stichting So Rehab voor schoolmiddelen, kantoorartikelen en werkmateriaal: € 952
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Bij de Stichting So Rehab; ter plekke hulpmiddelen kopen

Banyualit: hulp aan Regig en Imam voor renovatie woonhuis (2015/3)
Deze zomer heeft Eddie met behulp van Regig in kaart gebracht wat er moest gebeuren om het huis
van Iman in Celuk Buluh, ooit met steun van Joke Kremer gebouwd, weer voor langere tijd in orde
te maken. Het dak lekte en de balken (van goedkoop palmhout) zijn verrot. Om een idee te krijgen
hoe de e-mail-wisseling verloopt hierbij de mail van Regig van 4 juli 2015:
Hallo airen how are you?? I've made a proposal to the hauses in the village and i've collective bargaining
builder in the village This detail all For roofs,hause,kitchen and fence (pagar): .110m besi baja 1meter
240.000×110=26.400.000 .90m bambuceiling 1m 60.000×90=5.400.000 .95 dos tehel 1dos
65.000×95=6.175.000 .1000 batako 1 batang 3000×1000=3.000.000 .25 semen 1 semen
70.000×25=1.750.000 .2 truk sand 1truk 1.500.000×2=3.000.000 .1 truk stone 1truk
1.500.000×1=1.500.000 .20m besi10 1m 35000×20=700.000 .10m besi4 1m 20.000×10=200.000 .3 pikul
seng 1 pikul 700.000×3=2.100.000 The total course of his new material= 50.225.000 rupiah Now the cost
of builder: There are three builders who want to work at home and three helpers: 1builder the cost
120.000 one day × 3 builder=360.000 one day. 1helpers the cost 65.000 one day × 3 helpers=195.000 one
day. 360.000+195.000=555.000 for one day.... it will take a bout three weeks to finish the builting...
cost oll builders for three weks =11.655.000 Now all cost fore material and builder
approximately=70.000.000 I hope Mr.airen can help me for my family gerithing imam

Na goed overleg is er een plan tot renovatie opgesteld en gefinanceerd door de Stichting (€ 2.700).
Gift aan Imam en familie voor huis-renovatie: € 2.700
Budakeling: schoolkinderen (2010/1)
Via zilversmid Made Sudarmi wordt in desa Budakeling het schoolgaan van een aantal kinderen
gesteund. Eerder werd met Made Sudarmi door Arjen en Caroline een meerjarenplanning
gemaakt.Ook in 2014-2015 werd opnieuw een kleine groep kinderen geholpen om naar school te
gaan. In juni 2015 werd in overleg met Made Sudarmi de planning aangepast: kinderen ronden hun
school af, (nieuwe) kinderen krijgen hulp om naar de lagere school, de Sekolah Desa te gaan (5 ),
andere kinderen mogen door in het voortgezet onderwijs (7). Opnieuw organiseerde Made een
avond met alle kinderen en hun ouders. Made, Caroline en Arjen spraken hen toe en deelden aan
alle kinderen een schooltas met pennen, potloden, schriften etc. uit. Totale uitgaven voor 2013-14
(correctie achteraf), 2014-15 en 2015-16 ruim Rp. 75 miljoen (ruim € 5.000), voor 2015-2016 (te
betalen in 2015): Rp. 34,9 miljoen (€ 2.350)
Doorlopende hulp in de vorm van een gifte voor schoolgeld enkele kinderen in Budakeling, in 2015:
€ 2.350
Eenmalie gift schoolspullen aan de kinderen: € 90
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De groep die ook in 2015-2016 werd gesteund wordt

De feestelijke avond met kinderen en ouders

Pemuteran: milieu-educatie door Nono (2015/5)
Ook dit jaar hadden Arjen en Caroline uitgebreid contact met Nono, de ranger in het Nationale Park
Bali Barat die zich sterk voor (het schoonhouden van) de natuur inzet. De Stichting Vrienden van
Bali steunt zijn project om vuilnisbakken op schoolpleinen te bouwen en daaraan milieu-lessen te
verbinden met € 250.
Gift aan Nono voor milieu-educatie: € 250
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Overleg met Nono en zijn vrouw

Tirtagangga: varkens (2015/6)
Aan Made Birit en Komang, werkzaam in hotel Cabe Bali, werd beide een persoonlijke bijdrage
verleend voor de nieuwe aanschaf van varkens.
Gift aan Made Birit en Komang voor aanschaf varkens: € 88
Ubud en Singaraja: samenwerking met Stichting Sjaki-Tari-Us (2015/7)

In de oude school en op het nieuwe land van de vestiging Skaki-Tari-Us in Ubud

In de vestiging in Singaraja
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Arjen en Caroline hebben, met het oog op toekomstige samenwerking, de activiteiten van de
Stichting Sjaki-Tari-Us in zowel Ubud als in Singaraja bezocht. In Ubud werden zij door de
coordinator Julian ontvangen in de school (inclusief de daarbij behorende winkel en het
restaurantje) en bezochten zij de grond waar mogelijk nieuwbouw voor de Stichting zal
plaatsvinden. In Singaraja bezochten zij de krap behuisde tweede vestiging van de stichting SjakiTari-Us. Later hebben Caroline en Arjen met de bestuursleden Thijs Harten en Karin Leithuijser een
gesprek gevoerd in Delft over de steun van de Stichting Vrienden van Bali aan de
nieuwbouwplannen. Later werden er tijdens een ontmoeting tussen Thijs en Karin en het bestuur
van de Vrienden in Leiderdorp verdere afspraken gemaakt over een voorgenomen bijdrage in 2016
van € 10.000 aan de bouw.
Verkenning samenwerkingsmogelijkheden met Stichting Sjaki-Tari-Us

Overleg in Delft

Bestuursoverleg 17 oktober 2015
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3. Publiciteit
Er zijn geen publiciaire activiteiten geweest in 2015.

4. Externe contacten
Met enige regelmaat wordt de secretaris benaderd voor concrete deelname aan projecten op Bali.
Omdat de Vrienden van Bali enkel financiele bijstand verleent aan materiele voorzieningen
(huisvesting, schoolgebouwen) of individuele bijstand aan kinderen (schoolgeld) zijn er geen
projecten waar daadwerkelijk een bijdrage als vrijwilliger aan gegeven kan worden. De verzoeken
worden altijd zo goed mogelijk doorverwezen naar projecten van derden.
Voor de samenwerking met Stichting Sjaki-Tari-Us: zie hierboven.

5. Interne organisatie
Bestuursvergadering
Het bestuur van de Stichting heeft in 2015 vergaderd op 9 mei 2015 in Leiden en op 17 oktober in
Leiderdorp. Het bestuur bestaat nog steeds uit Rob Does, Caroline van der Kuijl (voorzitter), Arjen
van der Kuijl (secretaris), Hans van Swieten (penningmeester) en Eddie Toorop.
Werkbezoeken voor de Stichting
Arjen en Caroline bezochten in 2015 Bali in de maand juni. Hun impressie:
Wij hadden maar liefst 14 afspraken om lopende en mogelijk nieuwe projecten te bezoeken. Dat
vergde flink wat tijd, want een bezoek of gesprek is op Bali zelden in een uurtje gedaan. Maar
leverde een goede oogst op: lopende afspraken werden bevestigd en met goede bijeenkomsten
doorgezet, nieuwe projecten werden gestart of verkend.
Met name het bezoek aan de beide vestigingen van de Stichting Sjaki-Tari-Us maakte indruk. We
werden ontvangen door de projectleider, die in Ubud zowel de oude vestiging aan het voetbalveld
liet zien, als ook met ons op de brommer stapte om het land waarop de nieuwbouw zal plaatsvinden
Ook was het bezoek aan So Rehab Bali hartverwarmend. Wat wordt daar goed werk verricht en wat
was het prettig om direct, met leidster Tini, inkopen te gaan doen om de meest dringende
materialen, zowel voor de fysiotherapie als voor de schoolactiviteiten, zelf met haar te gaan
aanschaffen. Natuurlijk werd er in de grote toko waar we schoolspullen kochten stevig
onderhandeld met de Chinese eigenaar, die ons na lang tawarren 10% korting gunde.
Bij de familie in Banyualit lopen de zaken voorspoedig. Het restaurant en de bungalows leveren nog
stees een goede bron van inkomsten, net zoals de boottochten die vader Mangku en zoon Agus met
toeristen maken, die vaak helemaal uit het zuiden van Bali komen voor een dolfijnentocht voor de
kust van Lovina. We hopen dat de nieuwe motoren, waarvoor een lening werd verstrekt, deze
inkomsten nog groter zullen maken. Zoals we ook al in 2014 zagen spelen Agus en Komang,
inmiddels trotse ouders van twee kinderen, een steeds belangrijker rol in het familiebedrijf. Desi
daarentegen verliet de familie door haar huwelijk in september met Billy. Agus raakte in mei 2015
door een vloedgolf zijn pas drie jaar oude buitenboordmotor kwijt.
Een hoogtepunt tijdens ieder bezoek blijft de avond die Made Sudarmi, onze zeer gewaardeerde
contactpersoon in Budakeling, organiseert voor de kinderen en hun ouders voor wie de stichting het
schoolgeld betaalt. Voor de tweede keer werd er, na de bekendmaking van de namen van de
kinderen, de toespraakjes in de kring op de veranda van de gallerie en het uitreiken van een rugzak
met schoolspulletjes, een heerlijk buffet georganiseerd. Wat een voorrecht om dit allemaal te
kunnen doen!
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In 2015 was Eddie twee maal op Bali, in juli-augustus en december. Zijn impressie:
De zomerperiode verliep vooral stoffig door vulkaanuitbarstingen op Oost Java. Het was bovendien
extreem heet. De zich opbouwende El Niño bleek al merkbaar.
De renovatie van het huis van Imam (ooit met hulp van Joke Kremer gebouwd) werd opgestart. Het
dak van het huis (vier kamers, badkamer en een groot terras) bleek volledig vergaan door het
toedoen van insecten en rotting. De meeste plafonds waren ook vergaan. De muren van het huis
bleken wel in goede staat en veel dakpannen konden hergebruikt worden. Gelet op de
duurzaamheid is besloten het gehele raamwerk van het dak in aluminium uit te voeren. Deze op Bali
relatief nieuwe vorm van dakconstructie is niet alleen duurzaam, het is licht en veerkrachtig en
daardoor ook aardbevingsbestendig. Een klein hardwerkende ploeg heeft er een pittige, hete klus
aan gehad. Dankzij de Stichting kan het huis, waar inmiddels 4 generaties onder dak zijn, weer
jaren mee.

Renovatie huis Imam en Eddie bij So Rehab
Een bezoekje aan So Rehab Bali in Banyualit was heel bijzonder. De Stichting doneerde vorig jaar
stof om schooluniformen te maken voor de kinderen, maar de kosten om er kleding van te maken
(handwerk!) bleek onvoorzien. Daarin werd daarom alsnog voorzien door de Stichting. Na een
uitgebreide rondleiding was de overdracht van de kwitansi. Tijdens de rondleiding bleek dat alle
medewerkers ook dankzij de bijdrage van de stichting niet alleen keurig gekleed waren, maar ook
allemaal uit Banyualit komen.
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In de kerstvakantie deed de gevreesde El Niño zijn werk: talloze hectares sawah en akker lagen er
verdord en verdroogd bij. Temperaturen tot 36 graden in de voormiddag maakte het verblijf buiten
rond die tijd bijna ondragelijk. Toch bracht de scooter mij (met mondkapje!) naar Tianyar in het
oosten van Bali. Met een microkrediet kon de Stichting een jonge familie helpen met het opzetten
van een winkeltje in de overdekte markt van het dorp. Het winkeltje heeft zodanig gedraaid dat het
geleende geld voor de aanschaf van inventaris en goederen kon worden terugbetaald. Het winnen
van zout (hier werd voordien karig geld mee verdiend) is nu helemaal gestopt. Alle zoutpannen zijn
door de zee verzwolgen. Wat rest is een fraai onontgonnen strand…

6. Financiën 2015
Wettelijk vereiste gegevens Stichting Vrienden van Bali
Naam: Stichting Vrienden van Bali
Fiscaal nummer: 8143.68.475
Contactgegegevens:
H. van Swieten, peningmeester
Jacoba van Beierenlaan 63
2353 DT Leiderdorp
071-5895542
Beloningsbeleid
De Stichting heeft voldoende vermogen en is bereid de activiteiten van bestuursleden te belonen
met een vrijwilligersbijdrage van jaarlijks € 1500,00, gelet op de intensieve werkzaamheden m.n.
op Bali ten behoeve van het starten, begeleiden en controleren van diverse projecten en gelet op
de administratieve en bestuurlijke werkzaamheden in Nederland.
Net als eerdere jaren zien de bestuursleden overigens af van deze vrijwilligersbijdrage.
Financiele verantwoording 2015

Winst- en
verliesrekening
Contributies &
abonnement
Vergaderkosten
Ontwikkelingshulp
Bankkosten
Giften
Rentebaten
Resultaat

2015

2014

260
12.397
131
-1.101

250
584
113
-1.583

€ 11.687

€ -636

De totale balans is op te vragen bij de secretaris en penningmeester voor relevante derden.
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7. Beleidsplan 2015-2020
De Stichting Vrienden van Bali beschikt over een bescheiden vermogen en verricht geen
wervingsactiviteiten. Conform de doelstellingen in de statuten worden er kleinschalige projecten op
het gebied van onderwijs en onderdak gefinancierd, aangevuld met micro-kredieten waarmee arme
inwoners van Bali een bestaan kunnen opbouwen. Conform het beleidsplan voor de periode 20122017 werd er in de periode 2012-2015 gestreefd naar het jaarlijks steunen van zo’n 10 a 12
projecten voor maximaal € 6.000. Deze projecten worden gestart en gevolgd door de bestuursleden
die jaarlijks een of meerdere keren naar Bali gaan. Bij verschillende projecten wordt dankbaar
gebruik gemaakt van enkele betrouwbare contactpersonen ter plaatse, via wie de financiering
plaatsvindt. Omdat noch van Nederlandse kant, noch van Balinese vergoeding van deze
vrijwillgersactiviteiten worden gevraagd, komt 100% van de gelden ten goede aan de projecten zelf.
Voorjaar 2015 heeft het bestuur besloten de koers iets te verleggen door te besluiten in
voorkomende gevallen ook een hogere bijdrage toe te kennen. Tevens werd besloten samenwerking
te zoeken met bestaande Stichtingen in Nederland of Bali die aansluiten bij de doelstellingen van de
Vrienden van Bali. Aanleiding hiertoe is dat bij het soms beperkte aantal zelf gestarte projecten het
fonds onvoldoende benut wordt. Om deze reden is het beleidsplan vervangen door een nieuw
beleidsplan 2015-2020, dat bij de vastelling van dit jaarverslag door het bestuur werd bekrachtigd.
Het steunen van de Stichting So Rehab, reeds in 2015, en van de Stichting Sjaki-Tari-Us, in 2016, is
een uitvloeisel van dit aangepaste beleid.

8. Projecten
Lopende projecten
Nummer
2010/1
2010/2
2015/1
2015/2
2015/3
2015/4
2015/5
2015/6
2015/7

Locatie
Budakeling
Ababi
Banyualit
Banyualit
Banyualit
Pemuteran
Ababi
Tirtagangga
Ubud

inhoud
Individuele kinderen naar school (onderwijs)
Kleuterschool (onderwijsmiddelen)
Hulpmiddelen voor onderwijs en fysiotherapie
Microkrediet voor buitenboordmotor Agus en Mangku
Hulp aan Regig en Imam voor renovatie woonhuis
Milieu-educatie Nono (vuilnisbakken bij scholen)
Kleuterschool (overkapping schoolplein)
Varkens
Voorgenomen bijdrage aan nieuwbouw School Stichting
Sjaki-Tari-Us

Afgeronde projecten
Nummer
2004/1
2005/1
2007/1
2009/1
2010/3
2010/4
2011/1
2011/2
2012/1

Locatie
Banyualit
Tirtgangga
Banyualit
Lovina
Banyupoh
Les
Selat
Seraya
Seraya

2012/2

Tirtgangga

inhoud
Diverse projecten Eddie
Varkens
Lening aan Ayu en Mangku (onderdak)
Window to the World (onderwijs)
Weeshuis
Waterreservoir
Dakreparatie (onderdak)
Renovatie schoolgebouw (onderwijs)
Nieuwbouw schoolgebouw
(onderwijs)
Schooluniform (onderwijs)
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Afgerond
2004
2005
2015
2012
2010
2011
2011
2012
2013
2012

2013/1

Banyualit

2013/2
2013/3
2013/4

Selat
Les
Ababi

Buitenboordmotor Agus (microkrediet)
Herstel keuken (onderdak)
Dans-, sport- en muzieklessen
Bouw toiletten bij kleuterschool
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2013
2013
2013
2013

