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Jaarverslag 2018
1. Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag van de Stichting Vrienden van Bali over 2018. De stichting richt zich
conform de statuten vooral op onderdak en onderwijs voor inwoners van Bali, met een stevig accent
op onderwijs, maar ook incidenteel op micro-kredietverlening. Doordat de bestuursleden Caroline
en Arjen dit jaar Bali niet konden bezoeken, zijn er geen nieuwe projecten opgestart. Bestuurslid
Eddie verbleef enkele keren op Bali en bracht een bezoek aan verschillende oude contacten. Zie
daarvoor zijn impressies in dit jaarverslag. De website van de stichting werd dit jaar compleet
vernieuwd en er werd een nieuw logo ontworpen. Tot slot zijn we erg blij met het aantreden van
Odette Meijer als nieuw bestuurslid.

Een actieve Agung bij volle maan …
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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 ontmoetten
Arjen en Caroline op woensdag 4 oktober 2017.
Begrijpelijkerwijs was hij zeer bezorgd over de
gevolgen van de actieve Agung op het toerisme.
De jaarlijkse bijdrage voor schoolmiddelen zal
hem in oktober 2019 voor 2 jaar worden
overhandigd.
Gesprek in september 2017 met Gede Wangsa

Doorlopende subsidie schoolmiddelen: € 250

Banyualit: lening aan Agus en Mangku (2015/1)
Het gaat goed in Sunset Ayu. Indah en haar man
hebben hun winkel van Singaraja naar Sunset
verplaatst en maken zo nadrukkelijker deel uit van de
Sunset familie en ‘bedrijf’. Desi en haar man Billy zijn
juist weer verder weggeraakt door hun verhuizing naar
Denpasar. Mangku en Agus boden deze zomer een
aflossing van Rp. 25 miljoen aan, dus 12,5 miljoen per
motor.
Links: Ayu en Mangku met het gezin van Desi, juni 2018
Linksonder: picknick van Eddie met Ayu en Mangku
Rechtsonder: de boten met buitenboordmotor worden intensief
gebruikt
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Derde terugbetaling lening voor aanschaf buitenboordmotor door Mangku: € 778, Agus: € 778
Rest: Mangku Rp. 4,5 miljoen/€ 280; Agus: Rp. 4,5 miljoen/€ 280
Banyualit: hulp aan Stichting Teratai Dharma Centre (voorheen So Rehab) (2015/2)
Zoals in het vorge jaarverslag werd vermeld,
heeft de Nederlandse stichting die So Rehab
steunde de activiteiten op Bali in een
nieuwe stichting Teratai Dharma Centre
voortgezet. Men concentreert men zich
vooralsnog op de fysiotherapie-praktijk.
Eddie bezocht de stichting in maart 2018.
Inmiddels is er een nieuwe ruimte gevonden
aan de dorpsweg van Kalibukbuk (Lovina)
naar Banyualit. Marino van der Starre gaf
Eddie daar een korte rondleiding. Eddie kon
vaststellen dat de werkers van weleer
allemaal aan het werk waren en de kinderen
weer therapie kregen. Wel ontbreekt het
nog aan veel middelen. Door de betere
Boven: schoolkinderen nog bij de Stichting So Rehab Bali
Rechts: het nieuwe lokaal van Teratai

zichtbaarheid komt er wel hulp van derden in Lovina. Er
kan bijvoorbeeld gebruik gemaakt worden van een
zwembad van een hotel in de buurt. Het proces om uit te
groeien tot een soort therapeutisch centrum in
Kalibukbuk wordt voortgezet.
Verder contact met de Nederlandse locatiemanager,
Marino van der Starre, heeft helaas nog niet geleid tot
een aantrekkelijk samenwerkingsmodel. De
onderwjzeres, Tini, blijkt voor haar schoolactiviteiten
verder te zijn gaan werken met de voorzitter van de oude
stichting So Rehab. Dat is erg jammer, omdat juist tegen
deze voorzitter de verdenking bestaat dat hij gelden van
So Rehab heeft verduisterd.
Budakeling: schoolkinderen (2010/1)
Hoewel er enthousiast werd gereageerd door Made Sudarmi op ons
bericht dat we de steun aan de kinderen voor wie het schoolgeld
door de stichting wordt betaald voortzetten, duurde het tot februari
2019 voor we een nieuw overzicht kregen van de kinderen die
worden gesteund. Inmiddels zijn er goede afspraken over het
schooljaar 2018-2019 gemaakt en is het geld daarvor overgemaakt.

Overleg met Made Sudarmi, september 2017
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TK (Kleuterschool)
Ni Luh Apriliani
1
Ni Putu Tirta Yanti
2
SD (Sekolah Desa, lagere school)
Ni Luh Galuh Ari widyastuti
1
Ni Wayan Yoni Pratiwi
2
Ni Made Merliantari
3
Ni made Ariani
4
Ni Putu Larasati
5
I Kadek Eka
6
SMP (Voortgezet onderwijs)
I wayan Guntur.
1
Ni Made Juliasih
2
I Made Prenawa.
3
Ni Wayan Pande Era Cintya.
4
Ni Made Andriati.
5
I Gede Yogi Nugraha.
6
I Wayan Purnata.
7
Ni Kadek Asih.
8
Ni Made Ari Swandani.
9
SMA (Voortgezet onderwijs)
I Wayan Cahyana
1
Ni Komang Tika Dentriani.
2
I Made Prenata Pinatih.
3
Ni Komang Anik Dwinanda.
4
I Wayan Agus Widyantara.
5
I Putu Pande Widyatmika.
6
Detail for all the student pocket money
TK
Rp. 150.000 x 2 x 12
SD
Rp. 150.000 x 6 x 12
SMP Rp. 200.000 x 9 x 12
SMA Rp. 400.000 x 6 x 12
Totaal

Klas 1
Klas 1
Klas 1
Klas 2
Klas 4
Klas 6
Klas 2
Klas 2
Klas 3
Klas 3
Klas 3
Klas 3
Klas 1
Klas 1
Klas 1
Klas 2
Klas 2
Klas 2
Klas 2
Klas 2
Klas 1
Rp. 3.600.000
Rp. 10.800.000
Rp. 21.600.000
Rp 28.800.000
Rp. 64. 800.000

Totaal uitgaven schooljaar 2018-2019: € 4091,93
Les (PM)
Op 8 februari 2018 heeft Arjen Charles telefonisch gesproken. Wegens ziekenhuisopame in
Singapore, waar hij aan zijn hart is geopereerd, was hij langdurig onbereikbaar op Bali. Nu voelt hij
zich een stuk beter. Eddie bezocht Charles later dit jaar Uitvoerig en enthousiast vertelde Charles
over de leerlingen, die op het ogenblik (door zijn toedoen) de scholen bezoeken. Na het bezoek is
de waterbak, het waterreservoir dat met steun van de Stichting is gebouwd, geschouwd. Het
reservoir functioneert prima en was geheel gevuld voor de komende droge moesson. Concrete
afspraken over verdere steun door de Vrienden van Bali aan Scharles activiteiten werden nog niet
gemaakt.
Pemuteran: milieu-educatie door Nono (2017/2)
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Tijdens een lunch, september 2017,vertelde Nono
aan Arjen en Caroline 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
hebben daarop eind januari 2018 een set van kijkers
aangeschaft en meegegeven aan Odette Meijer, die
Bali ging bezoeken. Via sms kwamen er dankbare
berichten van Nono terug. Later in het jaar heeft
ook Eddie nog een aantal kijkers meegenomen.

Nono: natuurbeschermer optima forma

Verrekijkers voor Nono ten behoeve van milieu-educatie: € 370

Tirtagangga: schoolkosten (2015/6)
Aan Made Birit en Komang geven we jaarlijks een
kleine bijdrage voor of de varkens, of de kosten voor
school. Eind 2017 kregen we een verzoek om hulp per
sms van Komang en Made, de twee jongens die in Cabe
Bali werken en die nog steeds maar een half salaris
kregen in verband met de zware terugval in het
toerisme door de dreiging van de Agung. Zij zitten
vooral met het schoolgeld voor hun eigen kinderen.
Arjen belde hierover met Made Sudarmi, die vertelde
dat er geen grote rampen zijn gebeurd tot nu toe. Het
is vooral de asregen en het feit dat er geen gasten
komen die de tegenslagen veroorzaken. De Stichting
heeft beide mannen € 200 steun gegeven voor het
doorkomen van de benarde tijden.

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

Gift aan Made Birit en Komang voor schoolkosten: ieder € 200, totaal € 400
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.

Op bezoek bij Sjaki-Tari-Us in Lothunduh, september 2017
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3. Publiciteit
In 2018 is de website opnieuw ontworpen door
Mel Jongen, in nauw overleg met Arjen. Zowel
de teksten als al het fotomateriaal werd
vernieuwd. Mel ontwierp tevens, op grond van
suggesties van Rob en Arjen, het nieuwe logo
van de Vrienden van Bali.

Webmaster en ontwerper Mel Jongen

Van het nieuwe logo bestaat zowel een staande als een liggende variant:

4. Externe contacten
Met enige regelmaat wordt de secretaris benaderd voor concrete deelname aan projecten op Bali.
Omdat de Vrienden van Bali enkel financiële bijstand verlenen aan materiële 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.

5. Interne organisatie
Bestuursvergadering
Het bestuur van de Stichting heeft in 2018 één keer
vergaderd, in Leiden, op 7 juli. Het bestuur bestaat uit
Odette Meyer, Rob Does, Caroline van der Kuijl
(voorzitter), Arjen van der Kuijl (secretaris), Hans van
Swieten (penningmeester) en Eddie Toorop. Daarnaast
vond er veelvuldig bilateraal overleg plaats, zoals tussen
Rob en Arjen over de website en tussen Caroline, Eddie en
Arjen over de voortgang van projecten op Bali.
Op de foto’s: Caroline en Eddie in Leiden, Bestuursvergadering in
Leiden, Odette Meyer
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Werkbezoeken voor de Stichting
Impressies van Eddie Toorop, 2018
De kerstvakantie 2017/2018 werd plots anders …
Onverwachts ontstond in mei 2017 de mogelijkheid om
na 44 ½ jaar voltijd in het onderwijs gewerkt te
hebben om (vervroegd) uit te treden. Hierdoor
ontstond de mogelijkheid om de kerstvakantie, die al
geboekt stond, te vervroegen. Voor het eerst een hele
maand rond de jaarwisseling op Bali… Regentijd… Naast
de broodnodige ontspanning was er meer tijd om
diverse projecten langs te gaan… Later in het jaar
bezocht ik Bali nog een aantal keren. In augustus kwam
het tot een onverwachts bezoek aan Bali, hoewel het
niet meer de bedoeling was om in het hoogseizoen te
gaan reizen. De voortdurende hitte en droogte op de
Veluwe werd afgewisseld door een nog grotere hitte en
droogte op Bali. Ook daar zeer extreem. In december
vond mijn tweede reguliere kerstvakantie plaats. Regentijd… Regentijd? Bloedheet, iedere dag zon,
opvallend benauwd… De vulkaan Agung gloeit, de hitte en de (ongezonde) lucht waren zwaar. Met
inmiddels twee kraters die geregeld uitbarsten, houdt de berg zijn status: heel gevaarlijk. Grote
gebieden rond de vulkaan zijn ontruimd, er is alleen maar dagtoerisme om Oost. In Tumbalem en
omgeving mag niet meer overnacht worden. De bouwdepo’s zijn wel weer vrijgegeven waardoor de
prijzen voor basismaterialen weer wat zijn gezakt. Door de hitte kon ik tussen 11.00 en 15.00 uur
weinig ondernemen. De zon staat in september loodrecht en het voelde toen al onverstandig om
dan in het wolkenloze te lopen of te fietsen. Bali was in augustus/september volledig in de ban van
de zware aardbevingen op Lombok en de rommelende vulkaan Agung op Bali zelf. Vakantiegangers
op Lombok werden naar Bali gebracht. De schade op Bali was ook zichtbaar, maar niet bedreigend.
Er heerste wel angst, bij het minste geringste vlogen bewoners schreeuwend linuh, linuh, aman,
aman (beving, beving, ik ben veilig de straat op). Als radiomaker had ik een klus er bij: iedere dag
om 13.45 uur een live-verslag voor de Nederlandse radio… Door alle feestdagen in december, het
was op Bali ook nog Galungan en Kuningan, heb ik in december 2018 geen activiteiten voor de
Stichting meer ondernomen…
Teratai Dharma Centre (voorheen So Rehab)
Tijdens een vorige bezoek was het teloorgegane So
Rehab tijdelijk ondergebracht bij Stepping Stones
van Marianne Oomen. Daar was een nieuwe ruimte
opgeleverd waarin de kinderen en de werkers van
So Rehab tijdelijk terecht konden. Inmiddels is er
een nieuwe ruimte gevonden aan de dorpsweg van
Kalibukbuk (Lovina) naar Banyualit. Het in 2016
door korupsi teloor gegane project in Banyualit
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heeft dus nu een doorstart gemaakt in Kalibukbuk, het centrale dorp,
ongeveer anderhalve kilometer westelijk van de oude plek. Daar is nu
een knus ondergekomen, dat zeker voor de komende twee jaar als
basis zal fungeren. Er is een nieuwe naam: en een nieuw logo, dat
vanaf de weg duidelijk zichtbaar is. Marino van der Starre gaf mij
daar een korte rondleiding. Verheugd kon ik vaststellen dat de
werkers van weleer allemaal aan het werk waren, de kinderen weer
therapie kregen en… gelukkige ouders. Hoewel het werk weer is
opgepakt, ontbreekt het nog aan veel middelen. Bemoedigend is de
door de betere zichtbaarheid de hulp van derden in Lovina. Er kan
bijvoorbeeld gebruik gemaakt worden van een zwembad van een
hotel in de buurt. De organisatie is nog in opbouw. De hulp van de
Stichting Vrienden van Bali is natuurlijk meer dan welkom. De vraag
is gesteld om losse projecten te ondersteunen, zoals een werkbank,
of materiaal om aangepast schoeisel te maken. Het proces om uit te
groeien tot een soort therapeutisch centrum in Kalibukbuk wordt
voortgezet ...
Sunset Ayu
De voorbereidingen voor Nyepi, Balinees Nieuwjaar, zorgen er voor dat er spanning was in en om
Sunset Ayu. Ook familieperikelen eisten veel tijd en energie. Toch is het gelukt om tijd te vinden
voor een korte conferentie i.v.m. de terugbetaling van de nog openstaande leningen voor de twee
buitenboordmotoren in augustus 2018. Dit gesprek leverde extra spanning op. Opmerkelijk was de
aangekondigde verkoop van een motor (met foto!) op Facebook… Het overlijden van Manik, de broer
van Mangku, heeft tot veranderingen geleid. De functie van kapten (kapitein) heeft de schoonzoon
Gede Tabië overgenomen. Samen met zijn vrouw, Indah, zijn zij vanuit Singaraja nu verhuisd en
ingetrokken bij Sunset Ayu. Hierdoor werd de keuken versterkt en ontstaat er de mogelijkheid om
de stichters van Sunset Ayu, Ayu en Mangku, wat te ontzien. Iets minder stress voor hen! Voor de
Stichting heb ik in september Rp. 25.000.000,- mogen ontvangen ter terugbetaling van de lening
voor de twee buitenmotoren, die vrijwel dagelijks dienst doen…
Charles in Les
Nadat pogingen om Charles in januari te bezoeken waren mislukt, ondernamen Pak Mangku, Awan
en ondergetekende in maart opnieuw een poging Charles te ontmoeten. Ditmaal met succes!
Charles bleek een levensreddende operatie te hebben gehad in
Singapore. Hij was eigenlijk pas net terug in zijn huis in Les.
Awan werd letterlijk zijn steun, want hij begeleidde Charles
door zijn hele huis en tuin. De geest bleek nog net zo helder,
dus er kwamen veel verhalen over vroeger. Veel is mij duidelijk
geworden over de andere gebruiken in en om Les. In dit gebied
belijdt men de nog oorspronkelijke Aga Aga-religie, die veel
strenger is dan de huidige Hindu Dharma-religie, de
oorspronkelijke gebruiken van de bewoners van Bali, voordat
het Balinees Hindoeïsme, de heersende godsdienst nu op Bali,
zijn intrede deed. Hierdoor ontstond voor mij een heel nieuw
doorkijkje over het leven in en om het dorpje Les. Broos, maar
aansterkend en scherp van geest, vertelde Charles ook
uitgebreid over zijn opleiding en over al zijn activiteiten in en
om Les. Uitvoerig en enthousiast vertelde hij over de
leerlingen, die op het ogenblik door zijn toedoen de scholen
bezoeken. Charles benadrukte nogmaals dat onderwijs het
belangrijkste is in de vooruitgang. Met klem verzocht hij de
Stichting Vrienden van Bali hem opnieuw te ondersteunen. Na
het bezoek hebben we onze waterbak , het waterreservoir, dat met steun van de Stichting is
gebouwd, geschouwd. Het reservoir functioneert prima en was geheel gevuld voor de komende
droge moesson. De traditionele picknick vond plaats op het strand van Les in een groot sekepat,
een overdekte rustplaats. De uit Sunset Ayu meegebrachte maaltijden waren, verrassend, niet
meer verpakt in plastic. Ouderwets verpakt in bananenbladeren en nieuwerwets in kartonnen
doosjes.
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Tianyar
Tijdens een koffiepauze in Tianyar, bij het
gezin dat met een starterskapitaal een Kios
runt op de markt, begon het rond de actieve
Agungvulkaan vervaarlijk donker te worden.
De familie die in vroeger tijden in een
zoutpan zelf zout produceerde trof ik in
goede gezondheid aan. De vrouw des huizes
runt de Kios in de centrale, overdekte
markthal, haar echtgenoot is vrije
bouwvakker. Die was regelmatig thuis. Door
de uitbarstingen van de vulkaan Agung was
het wingebied van bouwzand, grind en
stenen verboden gebied geworden. Deze
basismaterialen werden daardoor heel duur
waardoor veel projecten stagneerden … De
donkere hemel bleek overigens de voorbode
van een gedenkwaardige terugtocht waarin het in de auto heel stil werd. De bui in ontwikkeling
groeide snel uit tot noodweer. Rukwinden deden schuttingen en zinken daken op de weg belanden,
bomen braken als houtjes af en al spoedig moest de wagen door diepe waterstromen zijn weg
vinden. In Singaraja raakten we voor de bui , maar daar sloeg her en der de bliksem in de naast de
weg hangende stroomdraden. Beangstigend en onheilspellend. We vervolgden, met aangepaste
snelheid, onze weg naar Banyualit, naar Sunset Ayu. Daar was (nog!) niks aan de hand. Een kwartier
later barstte daar de bui los, terwijl wij, nog wat bibberend door de barre tocht, aan de koffie
zaten …

6. Financiën 2018
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 7 juli 20178 is aan de penningmeester voor het jaar 2017
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.

9

Financiele verantwoording 2018

Stichting Vrienden van Bali
Balans
Activa:
Liquide middelen

31-12-2017
101.186

€

101.186 €

31-12-2018
Passiva:
99.397 Kapitaal St. Vrienden van Bali

99.397

31-12-2017
101.186

€

31-12-2018
99.397

101.186 €

99.397

Winst- en verliesrekening
2017
Contributies & abonnement
Vergaderkosten
Ontwikkelingshulp
Onderhoud webiste
Bankkosten
Giften
Rentebaten
Resultaat

2018

272
8.885
136
-182

43
323
370
1.382
147
-400
-76

€ 9.110

€ 1.789

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

Locatie
Budakeling
Ababi
Banyualit
Banyualit
Tirtagangga

inhoud
Individuele kinderen naar school (onderwijs)
Kleuterschool (onderwijsmiddelen)
Hulpmiddelen voor onderwijs en fysiotherapie
Microkrediet voor buitenboordmotor Agus en Mangku
Varkens of schoolgeld
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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
2015/1
2017/2

Pemuteran
Banyualit
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
Hulpmiddelen voor onderwijs en fysiotherapie
Promotie-materiaal en verrekijkers voor milieueducatie door Nono
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Afgerond
2004
2005
2015
2012
2010
2011
2011
2012
2013
2012
2013
2013
2013
2013
2015
2015
2015
2016
2016
2017
2018

De Pasar Malam bij Singaraja

Colofon

Samenstelling en redactie: Arjen van der Kuijl
Foto’s: Arjen van der Kuijl, Eddie Toorop
Vastgesteld: 23 maart 2019
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