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Jaarverslag 2016
1. Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag van de Stichting Vrienden van Bali over 2016. De stichting richt zich
conform de statuten vooral op onderdak en onderwijs voor inwoners van Bali, met een stevig accent
op onderwijs, maar sinds enige tijd ook incidenteel op micro-krediet verlening. Ook dit jaar niet
alleen in de vorm van eigen projecten, maar ook door steun aan de stichtingen Sjaki-Tari-Us en So
Rehab Bali, die kinderen op Bali helpen met een geestelijke respectievelijk een fysieke beperking.
Alle lopende projecten werden opnieuw bezocht door de bestuursleden Caroline en Arjen tijdens
hun rondreis in september en oktober 2016.

Fysiek gehandicapte kinderen mogen koekhappen op het terrein van So Rehab Bali, Banyualit (Noord-Bali)

Bestuurslid Eddie Toorop kwam na een hectisch schooljaar dit jaar niet aan het opzetten van
nieuwe projecten toe, zijn lopende projecten zijn afgerond. Wel houdt hij nauw contact met een
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jong gezin dat ooit werkzaam was in de zoutwinning op het strand van Tianyar. De stijgende
zeespiegel en heftige stormen hebben de zoutpannen weggeslagen, zodat hun schamele inkomsten
stil zijn komen te liggen. Met steun van de stichting is op de ochtendmarkt een stand geopend, die
inmiddels is uitgegroeid tot een kiosk. De opbrengst biedt het jonge gezin een basisinkomen.

2. Activiteiten
Hieronder volgen de diverse activiteiten, geordend naar locatie. In de kaders wordt steeds de
financiele verantwoording weergegeven.
Ababi: kleuterschool (2010/2 )
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. De overkapping van een deel
van het schoolplein, waaraan in 2015 een eenmalige bijdrage werd geleverd, werd gerealiseerd.
Doorlopende subsidie schoolmiddelen: € 250

Gesprek met Gede Wangsa en kijkje bij de kleuterschool

Banyualit: lening aan Agus en Mangku (2015/1)
Mangku en Agus lieten tijdens het bezoek van Arjen en Caroline weten dat het gebruik van de
nieuwe, zuinigere en snellere motoren die zij in 2015, dankzij een lening van de stichting konden
aankopen, een groot succes is. Er vond bovendien een afbetaling plaats van Rp. 6 miljoen per
motor.
Eerste terugbetaling inzake lening voor aanschaf buitenboordmotor door Mangku: € 424, Agus: € 424
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Agu demonstreert de nieuwe motor; Arjen en Caroline aan tafel bij Ayu, Mangku en Agus

Banyualit: hulp aan Stichting So Rehab (2015/2)
Zoals ook in het Jaarverslag 2015 gemeld, worden door de Stichting So Rehab Bali kinderen met
lichamelijke handicaps (met name aan de benen) jaarlijks door een groep Nederlanse artsen
geopereerd. In de gebouwen van So Rehab in de desa Banyualit wordt de kinderen daarna geleerd
weer te bewegen, te lopen etc. De kinderen krijgen afwisselend met de oefeningen ook onderwijs.
De gedreven hoofdonderwijzer Tini blijft daar zeer enthousiast mee bezig. We hebben haar ter
plekke weer geholpen met de aanschaf van schoolmiddelen, waaronder enkele lage tafels. Tini zond
ons foto’s van alle aangeschafte zaken.Totale uitgaven Rp. 4,1 miljoen.
Gift aan Stichting So Rehab Bali voor schoolmiddelen, kantoorartikelen en werkmateriaal: € 280

Bij de Stichting So Rehab Bali (linksboven in oranje blouse Tini met mede-docenten, rechtsboven de lage tafels)

Budakeling: schoolkinderen (2010/1)
Met Made Sudarmi werd begin oktober de continuering van het steunen van kinderen om naar school
te kunnen gaan (aanschaf van schooluniform, reiskosten etc.) besproken. Alle kinderen van het
seizoen 2015-2016 konden nog verder: op de Sekolah Desa (SD)7 kinderen, voortgezet onderwijs 9
(SMP 5, SMA 2) kinderen.
Totaal uitgaven schooljaar 2015-2016: € 2512 (Rp. 35.100.000)
Dit jaar steunen we 18 kinderen (I = m; Ni = v). Naar de lagere school, de SD ,gaan (6-11 jaar): I
Wayan Purnata (klas 5), I Wayan Guntur (klas 6), Ni Made Juliasih (klas 6), Ni Kadek Asih (klas 5), I
Made Prenawa (klas 6) en I Kadek Loka Suryawan (klas 3).
Tien kinderen kunnen naar lagere middelbare school, de Sekolah Menengah Pertama (SMP, 12-14
jaar): I Wayan Cahyana Putra (klas 3), Ni Komang Tika Dentriani (klas 3), I Made Prenata Pinatih
(klas 3), I Petut Pande Widiatmika (klas 2), Ni Wayan Pande Era cintya (klas 1), Ni Made Andriati
(klas 1), Ni Komang Anik Dwinanda (klas I), Gede Yogi Nugraha (klas 1), I Kadek Pt Ardita (klas 3) en
I Wayan Agus Widiantara (klas 3).
Naar de hogere middelbare school, de Sekolah Menengah Atas (SMA), gaan twee kinderen naar: Ni
Ketut Ari Purwantari (klas 2) en Ni lIuh Eka Widiantari (klas 2).
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Totaal geschatte uitgaven schooljaar 2016-2017: € 3154 (Rp. 44.100.000; betaling in 2017)

Kinderen van het schooljaar 2015-2016

Pemuteran: bestrijding starfish door Nono (2016/1)
Dit jaar ontmoetten Arjen en Caroline Nono , de ranger in het Nationale Park Bali Barat die zich
sterk voor (het schoonhouden van) de natuur inzet, tweemaal. Tijdens het snorkelen maakte hij de
zeer zorgelijke situatie van het koraal rond het eiland Menjangan duidelijk: de uit Australië
overgekomen starfisch doodt per week één vierkante meter koraal. Nono bestrijdt dit beest
tezamen met de bootchauffeurs. Aan deze reddingsoperatie werd een bijdrage van € 300 verleend.
Gift aan Nono voor milieu-educatie (bestrijding starfish): € 300

Nono op jacht naar starfish en thuis met lesmateriaal
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Tirtagangga: varkens (2015/6)
Aan Made Birit en Komang geven we jaarlijks een kleine bijdrage voor of de varkens, of de kosten
voor school. Ook nu hebben we ze beide wat gegeven, totaal rp. 1,3 miljoen (€ 90).
Gift aan Made Birit en Komang voor aanschaf varkens: € 90
Ubud: samenwerking met Stichting Sjaki-Tari-Us (2015/7)
Al in 2015 (zie het jaarverslag over dat jaar) oriënteerden Arjen en Caroline zich intensief op de
activiteiten van de stichting Sjaki-Tari-Us (gevestigd te Delft) in Ubud en Singaraja. Deze stichting
houdt zich bezig met onderwijs aan geestelijke gehandicapte kinderen op Bali. Kort daarop vonden
er gesprekken met de bestuursleden Thijs Harten en Karin Leithuijser plaats over de steun van de
Stichting Vrienden van Bali aan de nieuwbouwplannen van Sjaki-Tari-Us in Ubud, ter vervanging van
de erg krappe behuizing aan het voetbalveld in het centrum van Ubud. Tijdens een ontmoeting
tussen Thijs en Karin en het bestuur van de Vrienden in Leiderdorp in oktober 2015 werden verdere
afspraken gemaakt. In 2016 werd aan de stichting Sjaki-Tari-Us een bijdrage van € 10.000
overgemaakt als bijdrage aan de voorgenomen nieuwbouw. Een bijdrage, die het startzijn voor de
daadwerkelijke bouwactiviteiten bleek te zijn.
Van Sjaki-Tari-Us ontvingen we enkele foto’s van het begin van de bouw van de nieuwe school in
Lodtunduh, dichtbij Ubud. In de zomer van 2016 is een start met de bouw gemaakt. Aannemer Cok
Bagus is eerst begonnen met egaliseren van de terreinen en heeft daarna de fundamenten gelegd.
Vervolgens is de de riolering aangelegd en de bedrading voorbereid, waarna verder is gegaan met
het optrekken van de muren en pilaren. Wat betreft de financiering is er inmiddels een toezegging
van Wilde Ganzen om de resterende éénderde van de kosten op zich te nemen, wanneer tweederde
van de financiering rond is. Het doel is dat er in juli 2017 verhuisd kan worden.
Bijdrage aan de nieuwbouw van een school door de Stichting Sjaki-Tari-Us in Ubud: € 10.000

In de oude vestiging van Skaki-Tari-Us in Ubud
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Impressie van de bouwactiviteiten

3. Publiciteit
Er zijn geen publicitaire activiteiten geweest in 2016.

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 2016 vergaderd op 6 maart 2016 in Leiden. Het bestuur
bestaat 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 Bali in september en oktober 2016 tijdens een familiereis met
acht familieleden. Hun impressie:
Sjaki-Tari-Us
We bezochten de school aan het voetbalveld in Ubud. Marjan, Ed en Sas waren ook mee en net als
wij weer zeer onder de indruk van het goede werk dat daar voor de geestelijke gehandicapte
kinderen gedaan wordt. Omdat er grote zorgen zijn over de huur, die tijdens de reeds gestarte
nieuwbouw natuurlijk doorloopt, besloot Marjan ter plekke een maand huur te doneren (ruim €
1000)! De nieuwbouw gaat stapje voor stapje.
Nono in Bali Barat NP
Na een mooie snorkeltocht hebben we met zijn achten bij
Nono thuis heerlijk geluncht. Al tijdens het snorkelen
vertelde Nono dat er een grote bedreiging voor het koraal is.
De zgn. starfish, overgekomen uit Australië, doodt met zijn
gif het koraal. We zagen al de trieste gevolgen. Het gif is ook
voor de mens nog eens bedreigend. Nono probeert er zo veel
mogelijk beesten met een soort harpoen te vangen. De
beesten nestelen zich vast op of onder het koraal. Een grote
actie met zo'n 50 boatdrivers op 29 september, voor een deel
door Nono zelf bekostigd, hebben we namens de stichting
gesteund met € 300.
So Rehab Bali in Banyualit
We bezochten ook opnieuw de fysiotherapie en school van So
Rehab, waar we nu de betaalde interim-manager Marino van
der Starre troffen. Ook hier wordt goed werk verricht. Tini,
de hoofdonderwijzeres, had nog een kleine wensenlijst voor
schoolmiddelen: pennen, boekjes, maar ook een
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schoenenrek, twee tafels etc. die we hebben ingewilligd. Totale kosten: Rp. 4,1 miljoen.
Lening buitenboordmotoren in Banyualit
In onze familie van Sunset Ayu is veel gaande: Desi is inmiddels getrouwd, drie maanden terug kreeg
ze een zoon, de trouwerij van Indah vindt eind oktober plaats op Sumbawa, de crematie massal van
onder andere Mangku's vader is in november. We waren daarom best verrast dat Ayu tijdens een
kleine conferentie ter afbetaling twee keer Rp. 6.000.000 overhandigde, dus twee keer een kwart
van het totaal per motor. De nieuwe motoren geven ze wel veel profijt in de dolfijnentochtjes en
voor het vissen dat Agus regelmatig 's nachts op zee doet
(o.a. tonijn). Het familiebedrijf draait aardig, hebben we de
indruk.
Schoolkinderen Budakeling
Op 4 oktober bespraken we met Made Sudarmi de
continuering van het steunen van kinderen naar school. Alle
kinderen van het seizoen 2015-2016 konden nog verder en
die lopen dus door in 2016-2017. En met onze instemming
doet Made komende week nog een voorstel voor 3 of 4
kinderen.
Kleuterschool Ababi
Met Gede Wangsa spraken we de volgende dag. Hoewel zijn
kinderen al te oud zijn voor de kleuterschool, blijft hij toch
betrokken. De school is een enorm succes: er zitten nu 90 kinderen in de twee kleine klaslokaaltjes,
met drie leraren. Wij sponsorden vorig jaar als extra activiteit, naast de jaarlijkse € 250 voor
lesmateriaal, de overkapping van een deel van de schoolplaats. We hebben het keurige dak ter
plekke nog bekeken. Op die plaats wil Gede echter graag een derde klaslokaal bouwen. De overheid
heeft dat toegezegd, maar niet wanneer het zal gebeuren. Mogelijk kan een bijdrage van ons een
zetje geven aan de kepala dessa. Gede gaat een gedetailleerd plan maken en stuurt dat aan ons op.
Bestuurslid Eddie bezocht tijdens de kerstvakantie Bali. Een deel uit zijn berichten:
Het was heel slecht weer deze keer. Op de heenweg was de route Bedugul Singaraja amper
bereikbaar door modderstromen, aardverschuivingen, omgevallen bomen en grote steenblokken op
de weg. Op de plek waar de apen langs de weg zitten was zelfs de helft van de weg in het dal
weggezakt. Een dagtocht naar Sanur vanuit Banyualit kostte 9 uur! Het ritje van en naar de
luchthaven ‘slechts’ 6 uur!
Ik heb veel in en om Sunset Ayu gezeten. Behalve het feit dat het er super gezellig was, zaten er
elke middag en avond wel eters. In het nieuwe appartement op de bovenverdieping woont een vaste
gast. De huisjes achter zijn alle nachten verhuurd geweest. Hoewel het eiland gedurende de kerst
en oud en nieuw vol was, was het in Lovina opvallend rustig. De boten hebben in deze veertien
dagen zeven keer kunnen varen, het strand aan het eind van de strandweg is definitief
weggeslagen. Aan de strandweg wordt driftig gebouwd. Er is zelfs een supermarktje van een keten
gebouwd. Authentieke warongs zijn er alleen nog maar langs de tempel. Ik vrees dat ze hun langste
tijd hebben gehad… Zoals jullie weten is het gezin van Ayu en Mangku uitgebreid. Indah is op
Sumbawa getrouwd met Gede Tabie en ze wonen in Singaraja. Daar runnen ze een modern
modewinkeltje waar ik van de zomer en nu wat geholpen heb. Awan is naar Denpasar vertrokken en
het is goed te zien dat de nieuwe Gede heel handig en vaardig is om in de keuken te kunnen
bijspringen. Mangku was veel op de weg als bootbestuurder. Agus en Komang runnen, samen met
Ayu, de tent, Indah obert. Daisy heb ik amper gezien, maar haar kindje groeit als kool. De driemaanden-ceremonie heb ik net gemist, die was jammergenoeg drie dagen voor mijn aankomst.

7

Op 5 januari ben ik naar Tianyar geweest. Ik had gehoopt
om een foto te kunnen maken op de ochtendmarkt, maar
we, Mangku en ik, waren door de slagregens pas tegen 11.00
uur daar. De openingstijden van de overdekte markt (een
soort grote overdekte hal) zijn van 04.00 - 10.00 uur. Voor
de foto was het helaas te laat. Het gezin van Wayan oogde
gezond. De huisjes om hun huis worden of zijn allemaal
gerenoveerd en vernieuwd. Buiten de muren van ‘de
familiecompound’ verschijnen heuse villa’s doordat de
meeste jonge mensen van de familie hun heil zijn gaan
zoeken in Denpasar. Het huisje van Wayan steekt nu schril
af. Wel heeft hij van de gemeente subsidie gekregen om
tegels in hun huisje en op hun terras te kunnen vernieuwen.
De inkomsten van de inmiddels tot kios uitgegroeide stand
zijn voldoende voor een minimaal bestaan. De twee
kinderen worden groter. Hun dochter zit in klas 5 van de
lagere school, de SMP nadert…
Op één van mijn fietstochten belandde ik in desa Banyar
ongeveer 3 kilometer van de warm water bronnen. Ik
belandde op het erf van een vroegere nachtwacht van Indra
Pura. De gebouwtjes op het erf zagen er erbarmelijk uit en
de zware regentijd had behoorlijke sporen achtergelaten,
de ontvangst echter, zoals overal, heel hartelijk! Er waren 3
jongens (tukangs) aan het werk voor een kleine ‘rehab’,
zodat er in 1 huisje tenminste geen lekkage meer was …
Ik heb slechts 1 foto gemaakt om de moeder/oma (haar man is vorig jaar overleden) niet te
ontrieven. De foto geeft echter een mooi beeld hoe catastrofaal het compound er uitziet. Ik heb in
een tweede bezoek op de scooter er een envelopje met 4 miljoen Rupiah achtergelaten. Mijn
Indonesisch gaat echter zo vooruit dat ik, nu wel zonder gène, kon vragen hoeveel geld ze nodig
zouden hebben om de ergste nood te ledigen. Kadek, de vroegere nachtwacht en zoon,
beantwoordde de vraag met Rp. 16 miljoen Zijn scooter bleek inmiddels al door de bank te zijn
ingenomen.

6. Financiën 2016
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, tel. 071-5895542
Tijdens de bestuursvergadering op 14 januari 2017 is aan de penningmeester voor het jaar 2016
decharge verleend.
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.
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Financiele verantwoording 2016
Winst- en verliesrekening
2016
Contributies &
abonnement
Vergaderkosten
Ontwikkelingshulp
Bankkosten
Giften
Rentebaten
Resultaat

2015

40
200
11.417
134
-615

260
12.397
131
-1.101

€ 11.176

€ 11.687

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 het vorige 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 - overzicht
Lopende projecten
Nummer
2010/1
2010/2
2015/1
2015/2
2015/6
2015/7
2016/1

Locatie
Budakeling
Ababi
Banyualit
Banyualit
Tirtagangga
Ubud
Pemuteran

inhoud
Individuele kinderen naar school (onderwijs)
Kleuterschool (onderwijsmiddelen)
Hulpmiddelen voor onderwijs en fysiotherapie
Microkrediet voor buitenboordmotor Agus en Mangku
Varkens
Bijdrage aan nieuwbouw School Stichting Sjaki-Tari-Us
Bijdrage aan bestrijding Starfish door Nono

Afgeronde projecten
Nummer

Locatie

inhoud

Afgerond
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2004/1
2005/1
2007/1
2009/1
2010/3
2010/4
2011/1
2011/2
2012/1
2012/2
2013/1
2013/2
2013/3
2013/4
2015/3

Banyualit
Tirtgangga
Banyualit
Lovina
Banyupoh
Les
Selat
Seraya
Seraya
Tirtgangga
Banyualit
Selat
Les
Ababi
Banyualit

2015/4

Pemuteran

2015/5

Ababi

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)
Buitenboordmotor Agus (micro-krediet)
Herstel keuken (onderdak)
Dans-, sport- en muzieklessen
Bouw toiletten bij kleuterschool
Hulp aan Regig en Imam voor renovatie woonhuis
(onderdak)
Milieu-educatie Nono (vuilnisbakken bij scholen;
onderwijs)
Kleuterschool (overkapping schoolplein; onderwijs)

Meisjes spelen in het water van de Pura Kunung Kawi Sebatu

Colofon
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2004
2005
2015
2012
2010
2011
2011
2012
2013
2012
2013
2013
2013
2013
2015
2015
2015

Samenstelling en redactie: Arjen van der Kuijl
Foto’s: Tini, Thijs Harten, Arjen van der Kuijl, Rob Vaneveld
Vastgesteld: januari 2017
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