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Jaarverslag 2017
1. Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag van de Stichting Vrienden van Bali over 2017. 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-kredietverlening. 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 2017. Het waren spannende dagen op Bali door de dreigende
uitbarsting van de Agung. Twee projecten, en daarmee natuurlijk alle betrokken personen, waren in
de gevarenzone te vinden: de kleuterschool in Ababi en de schoolkinderen in Budakeling. Gelukkig
konden Arjen en Caroline de projecten uiteindelijk toch bezoeken. In december deed bestuurslid
Eddie, terwijl de dreiging van de Agung aanhield, opnieuw een ronde langs verschillende projecten.
Zie daarvoor de reis-impressies in dit jaarverslag.

De nieuwbouw van Sjaki.Tari-Us in Ubud nadert zijn voltooiing
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Bestuurslid Eddie Toorop kwam ook dit jaar niet aan het opzetten van nieuwe projecten toe, zijn
lopende projecten zijn afgerond. Wel zal hij in de toekomst meer tijd hebben voor de Stichting, nu
zijn pensionering een feit is.

2. Activiteiten
Hieronder volgen de diverse activiteiten, geordend naar locatie. In de kaders wordt steeds de
financiële verantwoording weergegeven.
Ababi: kleuterschool (2010/2 )
De kleuterschool in Ababi ontwikkelt zich zo goed – zo zijn er 90 kinderen en 4 docenten – dat de
kepala desa het project onder zijn hoede heeft genomen. De uitbreiding met een derde lokaal is
daardoor zijn verantwoordelijkheid geworden. Onze contactpersoon Gede Wangsa ontmoeten we op
woensdag 4 oktober. Begrijpelijkerwijs was hij zeer bezorgd over de gevolgen van de actieve Agung
op het toerisme. De jaarlijkse bijdrage voor schoolmiddelen is hem ter plekke overhandigd.
Doorlopende subsidie schoolmiddelen: € 250

Gesprek met Gede Wangsa bij een lunch in Rijasa

Banyualit: lening aan Agus en Mangku (2015/1)
Mangku en Agus boden dit jaar een kleine aflossing van Rp. 2 miloen per motor aan, na vorig jaar
van Rp. 6 miljoen per motor. Als redenen voor de beperkte aflossing werden de hoeveelheid
ceremonies (huwelijk dochter/zus, geboorte kleindochter, crematie) en de gezinssituatie genoemd.
Tweede terugbetaling lening voor aanschaf buitenboordmotor door Mangku: € 126, Agus: € 126
Rest: Mangku Rp. 17 miljoen/€ 1.021; Agus: Rp. 17 miljoen/€ 1.021

Captain Mangku en aan tafel bij Ayu en Mangku
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Banyualit: hulp aan Stichting So Rehab (2015/2)
Steeds waren we onder de indruk van de activiteiten van de Stichting So Rehab in Banyualit voor
kinderen met lichamelijke handicaps (met name aan de benen). Was in 2016 bij ons bezoek alles
nog volop ‘in bedrijf’, nu bleken de fysiotherapeuten thuis te zitten, was de werkplaats voor
hulpmiddelen gesloten, ontbraken zowel de Balinese manager als de Nederlandse hulpmanager en
zagen het gebouw en het zwembad er onverzorgd uit. Van hoofdonderwijzeres Tini kregen we
toelichting op de crisis: het Lilianefonds zette zeven maanden eerder de subsidie stop vanwege
onvolkomenheden in de boekhouding. Ook was de verhouding tussen de staf en de hulpmanager niet
goed. Wel vonden de schoolactiviteiten nog plaats: de kinderen met een handicap en die zonder
vormen één groep. We woonden de danslessen bij. Tini hebben we ter plekke weer geholpen met de
aanschaf van schoolmiddelen, zoals schriften, pennen, werkboekjes etc. Maar ook met de aanschaf
van stof voor de batik-uniformen voor de gehandicapte kinderen en ook voor hen een sporttenue.
Totale uitgaven Rp. 5,7 miljoen.
Bij terugkeer in Nederland hebben Caroline en Arjen contat gezocht met het bestuur van de
Nederlandse stichting die So Rehab ondersteunt. Toen bleek dat de voorzitter van de Balinese
Stichting ten onrechte gelden van de stichting ten eigen bate heeft gebruikt. De Nederlandse
stichting zet alles op alles om de activiteiten op Bali in een nieuwe stichting ter plekke, en met een
nieuw bestuur, voort te zetten. Daarbij krijgt de fysiotherapie-praktijk voorrang, maar ligt het ook
de bedoeling de school uiteindelijk in de nieuwe stichting onder te brengen. Op basis van de
verkregen informatie heeft de stichting besloten dat pas wanneer er meer duidelijkheid is over een
mogelijke doorstart en er garanties kunnen worden gegeven voor een gezond financieel beheer, de
stichting zal overwegen of er verdersteun aan deze waardevolle activiteiten kan worden gegeven
Gift aan Stichting So Rehab Bali voor schoolmiddelen, kantoorartikelen en uniformen: € 358 (Rp.
5.677.500)

Dansles bij de Stichting So Rehab Bali en inkoop van schoolmateriaal in overleg met hoofdonderwijzer Tini.
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Budakeling: schoolkinderen (2010/1)
Tijdens ons bezoek aan Bali, eind september en begin oktober 2017, hielden we telefonisch nauw
contact met made Sudarmi. Haar dorp Budakeling lag in de ‘rode’ gevarenzone van de Agung en op
vrijdag 22 september kreeg ze de opdracht binnen 24 uur te evacueren. Gelukkig namen de
activiteiten van de Agung in de week daarop af en kon zij naar huis terugkeren. Daar bezochten
Arjen en Caroline haar op woensdag 4 oktober. We bespraken met haar en haar man Wayan de
continuering van het steunen van kinderen om naar school te kunnen gaan (aanschaf van
schooluniform, reiskosten etc.). Het aantal kinderen dat naar de junior high school (SMP) en senior
high school kan doorstromen omdat ze zich ‘pienter’ toonden neemt toe, slechts één van de
kinderen gaf aan niet door te willen gaan van junior naar senior. Wat betreft de SMA, het duurste
schooltype, spraken we af ook een kleine bijdrage van de ouders te vragen. Helaas kon het
gemeenschappelijke buffet door de onstandigheden weer niet doorgaan. Het totaal levert het
volgende beeld op: op de Sekolah Desa (SD) 3, SMP 7 en SMA 7 kinderen.
Name

20172018

SD (totall 3)
1
I Kadek Loka Suryawan
2
I Wayan Purnata
3
Ni Kadek Asih

Klas 4
Klas 6
Klas 6

SMP (totall 7)
4
I Wayan Guntur
5
Ni Made Juliasih
6
I Made Prenawa
7
Ni Wayan Pande Era cintya
8
Ni Made Andriati
9
Gede yogi Nugraha
10
I Putuh Pande Widiatmika

Klas
Klas
Klas
Klas
Klas
Klas
Klas

SMA (totall 7)
11
I Wayan Cahyana Putra
12
Ni Komgan Tika Dentriani
13
I Made Prenata Pinatih
14
Ni Komang Anik Dwinanda
15
I Wayan Agus Widiantara
16
Ni Ketut Ari Purwantari
17
Ni Iluh Eka Widiantari

klas 1
klas 1
klas 1
klas 1
klas 1
Klas 3
Klas 3

1
1
1
2
2
2
3

Totaal begrootte uitgaven schooljaar 2017-2018: € 4031 (Rp. 63.826.656)

Overleg over het schooljaar 2017-201
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Les: PM (2017/1)
Het lukte Arjen en Caroline dit jaar niet Charles Jacbos, de spil van eerdere activiteiten van de
stichting in desa Les, op te zoeken. Gelukkig spraken we hem wel telefonisch. Begin 2017 heeft een
storm veel schade gebracht in en rond Les. Gelukkig bleef ‘onze’ waterbak heel, waardoor veel
dorpelingen toch over schoon drinkwater konden beschikken. Charles vertelde dat hij per maand
miljoenen rupiahs aan schoolgeld doneert, maar dat zijn financiele middelen nagenoeg op zijn,
mede door eigen hoge ziektekosten. Om te bespreken of we Charles in deze benarde situatie
kunnen bijstaan heeft Eddie hem in december 2017 geprobeerd te bereiken en op te zoeken. Helaas
heeft hij echter geen cntact meer met Charles kunen krijgen.
Pemuteran: milieu-educatie door Nono (2017/2)
Ook 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 een lunch vertelde Nono
uitgebreid over de lessen die hij aan studenten over de natuur geeft en over de noodzaak geen
plastic rond te laten slingeren. Hij gaf aan dat verrekijkers erg duur zijn op Bali, en dat hij graag
over enkele exemplaren zou willen beschikken bij zijn natuurlessen. Arjen en Caroline spraken af
zich te orienteren op (de prijs van) een aantal verrekijkers. Een set van kijkers zou vervolgens eind
januari 2018 mee gegeven kunnen worden aan Odette Meijer, die dan afreist naar Bali.
Gift aan Nono voor milieu-educatie: € 100 (ter plekke)

Nono: natuurbeschermer optima forma

5

Tirtagangga: schoolkosten (2015/6)

In gesprek met Made Birit en Komang over de onzekere toekomst van Cabe Bali

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. 2 miljoen (€ 126).
Gift aan Made Birit en Komang voor schoolkosten: € 126
Ubud: samenwerking met Stichting Sjaki-Tari-Us (2015/7)
De samenwerking tussen de Vrienden van Bali en Sjaki-tari-Us, de stichting die zich bezig houdt met
onderwijs aan geestelijk gehandicapte kinderen op Bali, dateert van 2015. In 2016 werd aan de
stichting Sjaki-Tari-Us een bijdrage van € 10.000 overgemaakt als bijdrage aan de nieuwbouw van
een school in Lodtunduh, dichtbij Ubud. Op zaterdag 23 september bezochten Caroline en Arjen het
gebouw in aanbouw. De schoolactiviteiten bleken overigens al naar het nieuwe gebouw te zijn
verplaatst, ook al is dat nog niet helemaal af. Coördinator Julian was het weekend met zijn zus op
pad, maar onderwijzeres Ilu ontving ons voortreffelijk en leidde ons rond. Het schoolgebouw is
prachtig maar er is ook nog veel te doen. Toen wij er waren werden de stoelen van de warung
gelakt en kwamen er electriciens langs. Uiteraard hebben we ook de kinderen nog bezig gezien. We
waren wel verrast door de hoge muur om het in aanbouw zijnde zwembad door de school van Bali
Hai die eigenaar is van de grond.
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Sjaki-Tari-Us in Lothonduh

3. Publiciteit
Er zijn geen publicitaire activiteiten geweest in 2016. Wel is er een opdracht verleend tot het
ontwerp van een nieuw logo en vond er een orientatie plaats op het her-ontwerpen van de website.

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 2017 twee keer vergaderd, beide keren in Leiden: op 14
januari en op 16 november. 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 2017. Hierbij enkele gedeelten uit
verslagen naar het thuisfront:
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Munduk, 27 september 2017,
Lieve vrienden,
Even een berichtje uit Bali 'over ons en de Agung', naar aanleiding van verschillende bezorgde
mailtjes en vragen. Het is wel vreemd hier vakantie te vieren, terwijl er in het oosten van Bali toch
heel veel mensen in nood zijn. We belden zojuist met Barbara, de eigenaar van Cabe Bali en aan
velen van jullie bekend. Zij was in zak en as en voorspelde het einde van haar droom Cabe Bali. Ze
zitten daar in Tirtagangga aan de rand van de 12 km-zone, de rode zone. Ze realiseerde zich niet
eens dat wij nog gereserveerd hadden, maar daar as. zondag naar toe gaan, zoals gepland, is
uitgesloten. Door de vele aardbevingen kan je er s nachts niet slapen. Zij slapen in Candidasa, waar
de kamerprijzen nu omhoog schieten. Dit gesprek, net als dat eerder met zilversmid Made Sudarmi
(haar dorp ligt in de rode zone), die al geevacueerd was, kwam natuurlijk stevig bij ons binnen. En
dan zijn er ook nog van die nare bijverschijnselen. Vele evacuees, nu al 83.000, verkopen hun vee
omdat ze dat niet mee kunnen nemen, en opkopers profiteren daar stevig van. Aan de andere kant:
overal op het eiland wordt er al geld ingezameld voor de evacuees.

Banyualit, 2 oktober 2017,
Lieve vrienden,
…
Met Mangku hebben we een heerlijk tochtje op zee gemaakt en nog nooit zoveel dolfijnen gezien,
en daarna nog mooi gesnorkeld. We bezochten Tini, de onderwijzeres van So Rehab, de school en
fysiotherapie praktijk voor lichamelijk gehandicapte kinderen. Dat was overigens een triest verhaal,
omdat het Liliane-fonds de subsidie enkele maanden geleden stop zette. In Nederland proberen we
uit te vinden wat er aan de hand is. We hebben met Tini weer dozen vol schriftjes, pennen en
gummen, werkboekjes en stof voor nieuwe schooluniformen gekocht.
Met de kunstschilder en zijn vrouw, Made Ariana en Kadek, gingen we naar een ceremonie in Kadeks
geboortedorp Bulian, een hele belevenis.
Gisteravond hebben we ook nog bij ze gegeten, onder andere heerlijke sate lilit! Verder natuurlijk
Auy's vander en moeder, beide in de negentig, opgezocht. Ze wonen nog steeds in hun kleine
Warung in het bergdorp Sudaji.

Ceremonie in Bulian, de ouders van Ayu in hun warung in Sudaji

Tenslotte bezocht ik vanochtend, nu Caroline nog een keer is gaan snorkelen bij Menjangan met
drie Nederlandse meiden die we in Sunset ontmoeten, nog het prachtige nieuwe schoolgebouw van
Window to the World, die we in het verleden volop gesteund hebben en volgens de stichter
Conchita, een oude bekende, echt door de crisis van toen heen hielpen. Goed te horen en fijn haar
weer eens te spreken.
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Window to the World, oude bekenden Conchita en Decky

Sanur, 6 oktober 2017,
Lieve vrienden,
Als alles goed gaat vliegen we vanavond, even na middernacht, terug naar Nederland.
Daarom hier het slotbericht over onze belevenissen op ons geliefde Bali. Het liep allemaal nogal
anders door die berg, die heilige Agung, die aan het rommelen sloeg. Volgens sommige theorieën
mede uit boosheid vanwege de beklimming door toeristen die 'in hun periode' waren .... maar het
werd toch weer een heerlijke reis, vol van fijne ontmoetingen.
Van Bayualit reden we maandag naar Ubud. De drukte daar (hoewel het in Hotel Sri, met nog
uitzicht op de rijstvelden, goed toeven is) beviel ons niet zo en toen we die avond belden met de
naar haar dorp teruggekeerde Made Sudarmi, de zilversmid, die vertelde dat de activiteit van de
berg was afgenomen, besloten we de volgende dag alsnog naar Sidemen te gaan, op een redelijk
veilige afstand van zo'n 20 km. van de berg.
De volgende dag konden we dichtbij de 'rode zone' rond de Agung onze vrienden in Tirtagangga en
Budakeling opzoeken en met ze bij praten. Wat heerlijk om een paar uur met Made Sudarmi en haar
man Wayan te praten. Eerst was er natuurlijk het verhaal over de evacuatie, over de angst en de
onzekerheid. Later hebben we toch ook over de 20 kinderen die we gaan steunen om naar school te
gaan gesproken. In Cabe Bali troffen we Made Birit en Komang. Ontroerend was het te zien hoe blij
ze waren met ons bezoek, en met de financiele bijdrage nu hun salaris, er zijn immers geen gasten,
is gehalveerd. Tenslotte hebben we tijdens onze lunch bij Rijasa bijgepraat met Gede Wangsa. Net
als de anderen is hij zeer ongerust over wat de crisis rond de Agung met het toerisme zal doen. We
keerden terug naar Sidemen, dankbaar iedereen te hebben gesproken en met de hoofden vol van de
verhalen die we de hele dag te horen kregen. Het grijpt natuurlijk diep in, eerst de evacuatie, nu
de onzekerheid en het zekere verlies aan inkomsten. Ja, ons ongemak is daarmee vergeleken niets
...
Impressies werkbezoek Eddie Toorop december 2017
Op Bali zijn 3 vulkanen, de grootste is de Agung,
gelegen op het oostelijk deel van Bali, de Batur, ten
westen van de Agung en de Batukau die veel
westelijker ligt. De Batukau is een dode vulkaan, de
Batur is continu actief en, voor het eerst sinds de
uitbarstingen van 1963/1964, is de Agung actief
sinds september 2017. Doordat de Batur een grote
caldera heeft, kunnen uitbarstingen weinig schade
aanrichten. Bij de vulkaan Agung is dat anders. De
kegelvorm van de Agung zorgt er voor dat bij een
uitbarsting gevaarlijke dampen, lava en stenen
direct in de bewoonde omgeving terecht komen.
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De uitbarstingen, die sinds september plaatsvinden, hebben voor grote veranderingen op Bali
gezorgd. Het toerisme, de kurk waar het eiland op drijft, is nagenoeg tot stilstand gekomen.
Hoofdzakelijk door de verspreiding van nepnieuws door Australische media, vaak klakkeloos
overgenomen door ‘expats’, die het Indonesisch amper kunnen verstaan.
Aan het einde van het schoolseizoen vertrekken honderden Australische schoolverlaters in de weken
voor de kerstvakantie massaal naar Bali om het einde van de schooltijd ‘te vieren’. De Australische
regering zag zijn kans schoon, door het afgeven van een negatief reisadvies, de ‘feestende’ jeugd
onder
zijn vleugels
vertrok toen
Bali. Het
Tijdens de
eigenlijk de
Er werd

te houden. Echter… vanuit Australië
bijna geen vliegtuig meer richting
toerisme is volledig ingestort.
kerstvakantie was Nederlands
voertaal in de toeristische gebieden.
immers normaal gevlogen…

Door de
zijn veel
te staan of
chauffeurs
werk, dus
regentijd
kosten voor
vervoer gaan gewoon door.

leegstand van de hotels en resorts
medewerkers op non actief komen
werken parttime. Ook gidsen,
en masseuses hebben nauwelijks
ook geen geld. De dit jaar zware
verergert de situatie, want alle
school, elektriciteit, water en

Langs de hellingen van de Agung wordt
heel veel zand gewonnen. Zand voor de
bouw, voor de aanleg van wegen en
voor export. Doordat de hellingen van
de Agung tot 6 km van de krater zijn
ontruimd, zijn de prijzen voor zand
enorm gestegen: er is nauwelijks zand.
Het gevolg is dat renovatie- en
bouwprojecten tot stilstand zijn
gekomen. Aangezien bouw op Bali

voornamelijk handwerk is, zijn er duizenden bouwvakkers
werkloos. Naast de werkers in de toeristische sector en de
mensen in de bouw heeft ook de middenstand het ineens
heel rustig. Ook op de weg is het goed te merken dat de
economie is ingezakt. De wegen zijn opvallend stil. Een reis
van de luchthaven naar Singaraja duurt nu weer ruim twee
uur, net als vroeger…
De vulkaan Agung pruttelt ondertussen alweer 5 maanden.
Dagelijks zijn er diverse kleine uitbarstingen, gevolgd door
een grotere in onbepaalde volgorde. De rookpluim is dan op
grote afstand te zien. De hellingen van de Agung zijn
ontruimd. Je mag er ook niet komen. In een gebied tussen
6 en 10 kilometer mag je alleen in de daglichtperiode
komen. Het is er luguber. Hoor je op Bali de hele dag
honden, hanen en kinderen, je hoort daar nu niets. Hele dorpen zijn verlaten. Ook in het toeristisch
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ooit zo drukke Amed in het noordoosten, is niets te doen. De boten liggen op het strand, de
restaurantjes zijn gesloten. Het nabij liggende Tulamben, aan de hoofdweg is verlaten, warungs en
winkels gesloten.
Rond 50.000 inwoners zitten onder soms erbarmelijke toestanden in tentenkampen bestaande uit
grote blauwe dakzijlen. Door de regentijd zijn de kampen meestal grote modderpoelen. Mensen,
die gevlucht zijn naar familie ver buiten het getroffen gebied, hebben het beter en overal kom je
‘ontheemden’ tegen.
De vulkaan blijft voorlopig actief. Doordat er bij voortduring kleine erupties zijn, is er nog niet
genoeg druk voor een grote uitbarsting. Wetenschappers stellen wel vast dat de magmakamer zich
steeds verder vult en dat de top van de vulkaan zwelt. Een grote uitbarsting, zoals in 1963 zou wel
lucht geven, zo niet, dan kon de actieve fase nog wel eens lang kunnen duren. Een zwaardere
aardbeving zou ook kunnen ontstaan.
De actieve vulkaan heeft dus een enorme inpact op het dagelijkse leven op Bali. Interessant is het
om feiten, meningen en aannames allemaal hun eigen leven leiden. Een (verboden) bezoek op de
helling van de Agung maken jouw leven echter heel klein…
Door diverse verontruste berichten over de teloorgang van “So Rehab” in Banyualit bij Lovina
Central heeft ondergetekende per fiets een bezoek gebracht aan de plek waar “So Rehab” zich
bevond. Bevond, want de vertrekken en de tuin waren verlaten en niet onderhouden. Buren wilden
eigenlijk niets zeggen, maar de geruchten staken de kop op, toen ik weer op mijn eigen erf was
aangekomen. Diverse werkers hebben zich bij mij gemeld en hebben hun verhaal gedaan. De bus,
die werd gebruikt voor transport stond zelfs op Marktplaats!
Ondertussen waren er al diverse acties ondernomen om tot een doorstart te komen. Om meer
informatie te vergaren, volgde binnen een week een afspraak, ’s morgens om 07.30 uur op het
terrein van “Stepping Stones” ook in Banyualit. Marianne van Oomen beheert deze locatie, zij
woont er ook. Daar heb ik kennis gemaakt met Marino van der Starre. Een geboren en getogen
Kampenaar. Onder het genot van een glas koffie werd de ontstane situatie besproken.
In een nieuw lokaaltje, een uitbreiding van “Stepping Stones”, waren de kinderen van “So Rehab”
ondergebracht. Naast de kinderen, die therapie kregen, zag ik ook het personeel van “So Rehab”.
Per 1 december kunnen zij daar voorlopig terecht. De eventuele doorstart werd ook besproken.
De doorstart zal in samenwerking zijn met een ziekenhuis in Singaraja. Na gesprekken met het
personeel is besloten niet verder te gaan op de inmiddels verlaten locatie. Ook is besloten Lovina
als locatie te kiezen, omdat Singaraja als “te ver weg” wordt ervaren. Er wordt gedacht aan een
soort “gezondheidscentrum” in het centrum van Lovina. Daar in zal “So Rehab” een onderdeel
worden van een groter geheel. Een afdeling fysio, training en “care”. Bovendien zal er een
restaurantje komen om bezoekers uit te kunnen nodigen.
Medio februari zullen definitieve knopen worden doorgehakt. Informatie zal per mail worden
verstrekt op de bekende adressen. Ondergetekende zal medio februari 2018 weer een kijkje gaan
nemen en zich op de hoogte stellen van de ontwikkelingen.
Bezoek aan Charles te Les
De uitgebarsten vulkaan Agung houdt Bali al sinds september in zijn greep. Het gebied rond de
Agung is verboden gebied, maar met een pakje sigaretten en een goed woordje in het Balinees kom
je snel in het verboden gebied.
Op weg naar de Agung kom je door het dorpje Les, de woonplaats van Charles. Het dorp herkende ik
nauwelijks terug. Hier zitten veel mensen, gevlucht vanuit het Agunggebied Overal waar maar plek
is zijn armoedige kampjes opgezet, veel mensen hangen er een beetje rond. Alleen de altijd
schaterende kinderlach bracht een beetje vrolijkheid.
Charles bleek niet thuis. Omdat er een hek open stond, heeft ondergetekende een kijkje genomen
op het terras en de omgeving. Aan alles was te zien dat er al een tijd geen bewoners aanwezig zijn
geweest. De directe buren zeiden van niets te weten, bij de tempel in Charles buurt vertelden twee
priesters dat hij ziek was en niet in de plaats was. In februari of maart zal ondergetekende nog een
poging ondernemen…
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Eddie Toorop

6. Financiën 2017
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 2017

Winst- en verliesrekening
2016
Contributies &
abonnement
Vergaderkosten
Ontwikkelingshulp
Bankkosten
Giften
Rentebaten
Resultaat

2017

40
200
11.417
134
-615

272
8.885
136
-182

€ 11.176

€ 9.110

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
2017/1
2017/2

Locatie
Budakeling
Ababi
Banyualit
Banyualit
Tirtagangga
Les
Pemuteran

inhoud
Individuele kinderen naar school (onderwijs)
Kleuterschool (onderwijsmiddelen)
Hulpmiddelen voor onderwijs en fysiotherapie
Microkrediet voor buitenboordmotor Agus en Mangku
Varkens of schoolgeld
PM
Promotie-materiaal en verrekijkers voor milieu-educatie
door Nono

13

Afgeronde projecten
Nummer
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

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

2015/4

Pemuteran

2015/5
2015/7

Ababi
Ubud

2016/1

Pemuteran

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)
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)
Bijdrage aan nieuwbouw School Stichting Sjaki-TariUs
Bijdrage aan bestrijding Starfish door Nono

De sawahs van Jatiluwih bij zonsopgang
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Afgerond
2004
2005
2015
2012
2010
2011
2011
2012
2013
2012
2013
2013
2013
2013
2015
2015
2015
2016
2016

Colofon

Samenstelling en redactie: Arjen van der Kuijl
Foto’s: Arjen van der Kuijl
Vastgesteld: maart 2017
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