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2020 
Jaarverslag 2020 
 

 
1. Voorwoord 

 
Voor u ligt het jaarverslag van de Stichting Vrienden van Bali over 2020. 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. Het was helaas een jaar van relatief 
weinig initiatieven, omdat door de corona-crisis Eddie als enig bestuurslid alleen in februari nog 
naar Bali kon reizen. Veel erger natuurlijk is dat Bali hard wordt getroffen door het wegblijven van 
toeristen. Gelukkig maken onze vrienden op Bali het allemaal nog redelijk goed. Wel bereikte ons 
het verdrietige nieuws dat de vader van Agus’ vrouw Komang aan de gevolgen van een 
verkeersongeluk overleed. In september overleed bovendien de vader van Ayu, die we kennen sinds 
ons eerste bezoek aan Banyualit. Zie de foto’s van deze twee verderop in dit verslag. Het contact 
met onze vrienden verliep vrijwel geheel via Whatsapp. Daarom voegen we wat beelden daarvan 
aan dit verslag toe. 
 

 
De vuilnisbakken voor schoolpleinen, door Nono voorzien van het logo van de Vrienden van Bali!  
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2. Activiteiten 
 
Hieronder volgen de diverse activiteiten, geordend naar locatie. In de kaders wordt steeds de 
financiële verantwoording weergegeven.  
 
Omdat we veel activteiten op het gebied van onderwijs hebben, volgt hier eerst een toelichting op 
het onderwijssysteem in Indonesië1: 
 

 
 
Basisonderwijs: SD 
De basisschool is in Indonesië de Sekolah Dasar (SD). De basisschool bestaat uit zes klassen (klas 1 
t/m 6), voor leerlingen van gewoonlijk 7 t/m 12 jaar oud.  
 
Voortgezet onderwijs (onderbouw): SMP 
Na de basisschool gaan leerlingen naar de ‘eerste middelbare school’: Sekolah Menengah 
Pertama (SMP). Dit is wat in het Engels Junior High School genoemd wordt en vergelijkbaar met de 
onderbouw van het voortgezet onderwijs. De SMP is echter een aparte school, en gewoonlijk niet 
samen met de bovenbouw (SMA). De SMP bestaat uit de klassen 7 t/m 9, voor leerlingen van 
ongeveer 13 t/m 15 jaar oud. Het hoort nog bij het ‘basisonderwijs’ en valt onder de leerplicht. Na 
de onderbouw is de leerplicht afgelopen.  
 
Voortgezet onderwijs (bovenbouw): SMK en SMA 
Een behoorlijk aantal, 61% van de leerlingen, die het tot het einde van de SMP gebracht hebben 
gaan nog verder in de bovenbouw. Voor de 16- tot 18-jarigen in de bovenbouw bestaan er twee 
typen scholen: de SMA, de ‘hogere middelbare school’(Sekolah Menengah Atas) en de SMK, 
de‘beroeps-middelbare school’ (Sekolah Menengah Kejuruan). De SMA is een meer algemene en 
theoretische opleiding, vergelijkbaar met vmbo-TL of havo in Nederland. De SMK heeft over het 
algemeen een lager niveau en is bedoeld als voorbereiding op specifieke beroepen, vergelijkbaar 
met vmbo-KB of -GL in Nederland. Beide schooltypen duren drie jaar en bestaan uit de klassen 10 
t/m 12. 
 

 
1 Bron: https://indearchipel.com/2018/03/13/onderwijs-indonesie/ 
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Ababi: kleuterschool  (2010/2) 
 

 
Gede Wangsa, onze contactpersoon in Ababi, overhandigt onze bijdrage aan het  hoofd van de kleuterschool  
 
Arjen en Caroline bezochten voor het laatst de school in oktober 2019 en na uitvoerig overleg werd 
besloten de bijdragen voor 2018, 2019 en 2020 in te zetten voor de overkapping van een deel van 
het schoolplein. Ook schaften we een waterstandaard en twee water-gallons aan (Rp. 440.000). 
Hiermee komt een einde aan het dagelijks uitdelen van tientallen plastic flesjes. 
 

 
Geen tientallen plastic flesjes meer .. 
 

 
Gede stuurde later foto’s van de gereedgekomen overkapping 
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Banyualit: stand van zaken 
 

Sunset Ayu Restaurant en Bungalows draait nog steeds als 
familiebedrijf. Het werk van Mangku en Agus met de boottochten 
met toeristen, die vaak helemaal uit het zuiden kwamen om 
dolfijnen te kijken, is helaas grotendeels weggevallen. Immers, 
toeristen werden sinds het doorzetten van de corona-crisis in het 
voorjaar, niet meer toegelaten tot Bali. Het restaurant ging over op 
een goed lopende afhaalservice. Mangku en Agus betaalden tijdens 
het bezoek van Arjen en Caroline in september 2019 hun laatste 
deel van de lening voor de buitenboordmotoren, die het nog steeds 
zonder mankeren doen, af. Desi heeft inmiddels drie kinderen. 
Indah en haar man zijn op zichzelf gaan wonen. De familie werd 
wel hard getroffen door het overlijden van de vader van Komang, 
(de vrouw van Agus) en de vader van Ayu.. 

 
 
 
 
Boven: Whatsapp-bericht van Ayu, 
Rechts: de Sunset-familie compleet! 
Hieronder: Agus en zijn gezin, ook op Bali mondkapjes, en dagelijks de zee op om te vissen 

 
 
 
 Budakeling: schoolkinderen (2010/1) 

 
Het kostte de nodige moeite om via mail en whatsapp van Made Sudarmi een nieuw voorstel voor de 
jaargang 2020-2021 te krijgen. De scholen waren, toen we in de loop van oktober haar voorstel voor 
de steun aan 28 kinderen kregen, nog niet geopend. Wel wordt er zoveel mogelijk net als in 
Nederland online verder gewerkt. Met als gevolg extra kosten voor apparatuur en internet. Het 
voorstel van Made hield in de steun voor 21 kinderen voort te zetten en 7 ‘nieuwkomers’  toe te 
voegen, waar in de loop van de correspondentie nog eens twee newcomers bijkwamen, als laatste 
Ni Wayan Gempita. Totaal steunen we nu 30 kinderen. Op ons verzoek fotografeerde Made enkele 
van hen. 
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I Gede Masih Tegar Pranata  I Gede Teguh Prayoga  I Made Darma Jaya 

 

 
Komang Oktariani Ananda   Ni Kadek Dewi Cahyani   Ni Komang Juliant

 
Putu Evan Apriana   Pande Anugtrah Arsyana Putra Ni Wayan Gempita 
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A new list for 2020 - 2021  
 
TK (Taman Anak Anak, kleuterschool) 
1 Pande Anugrah Arsyana Putra (NC) 
   
   
SD (Sekolah Desa, lagere school) 
1 Ni  Putu Tirta Yanti Klas 1 (NC) 
2 I Gede Masih Tegar Pranata     Klas 1 
3 I Made Darma Jaya Klas 1 (NC) 
4 Ni Wayan Gempita Klas 1 (NC) 
5 Ni Luh Apriliani Klas 2 
6 Ni Komang Juliantari Klas 3 (NC) 
7 Ni Wyn Oktariani Ananda P Klas 3 (NC) 
8 Ni Luh Galuh Ari Widyastuti Klas 3 
9 I Wayan Parta Klas 3 
10 Ni Wayan Yoni Pratiwi Klas 3 
11 Ni Made Merliantari Klas 3 
12 Ni Putu Yaya Aiswaria Deviana Klas 2 
13 Ni Ketut Arini Klas 4 
14 I Komang Udiantara Klas 5 
15 Ni Putu Larasati Klas 6 
16 Ni Komang Pebriyanti Klas 6 
17 Ni Ketut Trinanda Pande Aprilia Klas 6 
 
SMP (Sekolah  Menengah Pertama, voortgezet onderwijs onderbouw) 
1 I Kadek Loka Suryawan Klas 1 
2 Ni Kadek Dewi Cahyani Klas 2 (NC) 
3 Ni Kadek Asih Klas 3 
4 Ni Made Ari Swandani Klas 3 
5 I  Putu Evan Apriana Klas 3 (NC) 
 
SMA (Sekolah Menengah Atas, voortgezet onderwijs bovenbouw) 
1 I Gede Teguh Wiraprayoga Klas 1 (NC) 
2 I Made Prenawa Klas 1 
3 I Wyn  Guntur Klas 1 
4 Ni Wayan Pande Era  Cintya Klas 2 
5 I Gede Yogi Nugraha Klas 2 
6 I Putu Pande Widyatmika Klas 3 
7 I Gusti Ayu Agung Diah Safitri Klas 3 
 
Kosten per scholier/totaal 
TK 12 x 150.000 x 1     Rp.     1.800.000 
SD 12 x 150.000 x 16 (1x volgend jaar) Rp.  28.800.000 
SMP 12 x 200.000 x 5     Rp.   12.000.000 
SMA 12x 400.000 x 7       Rp.   33.600.000 
Totaal  30 scholieren/studenten Rp.  76.200.000 
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Het contact verloopt, als gezegd, vooral via Whatsapp-berichten (21 en 22 oktober 2020) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto door Made Sudarmi tijdens de Nieuwe Maan Ceremonie. Rijstkorrels op de slapen en het voorhoofd geven aan dat de 
kinderen zijn gezegend door de priesters en het heilige water (tirtha) hebben ontvangen … 
 
Totaal uitgaven schooljaar 2020-2021: € 4.837 (1 x SD volgend jaar toe te voegen)  
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Pemuteran: milieu-educatie door Nono  (2017/2) 
 
Ook enkel via Whatsapp hadden we dit jaar contact met 
milieubeschermer en ranger Nono. Hij stuurde ons mooie 
foto’s van de schoonmaakacties die hij nog steeds 
organiseert en van de vuilnisbakken op schoolpleinen die 
door de stichting werden gesponsord. Tot onze verrassing 
staat het logo van onze stichting op deze bakken, die van 
oude banden worden gerecycled. Ook meldde hij ons de 
opname van zoon Zacky in het ziekenhuis. Gelukkig kwam 
later het bericht dat het weer goed met hem ging. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Schoonmaakacties onder leiding van Nono 
 
 
Banyualit: steun aan Dian bij studie rechten, Ova en Mangku SMP (2019/2) 

 
 

Bewijs dat het geld binnenkwam komt via een foto per Whatsapp; Ova, Dian en Mangku, november 2020; cijferlijst Dian 
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Tijdens de vergadering in juli 2020 is besloten in Gang Mangka (waar bestuurslid Eddie woont) naast 
Dian (voluit Putu Dian Apriliani), die we sinds 2019 steunen bij haar HBO-rechten, ook Ova (voluit 
Ketut Ova Widya Sari) en Mangku (voluit Kadek Mangku Dede Pramata, geboren 23 juni 2003) te 
steunen met schoolgeld. Ova en Mangku gaan naar de SMK. Dian, Mangku en Ova wonen dus in 
Banyualit, een dorpje twee kilometer ten oosten van Lovina in het noorden van Bali. Ova, de 
jongste dochter van Wayan en Made, kon niet leren. Alleen om ‘pedagogische redenen’ werd zij 
bevorderd. Toen de pubertijd startte kwam ze zelf tot het besef dat ze wat wilde worden. Via 
intensieve bijles werd zij alsnog tot de SMP (te vergelijken met ons vmbo) toegelaten. Tijdens de 
driejarige opleiding werd moeder ziek. Door complicaties, veroorzaakt door diabetes, kon moeder 
Made niet meer werken. Vader Wayan, dagloner in de bouw, kon met zijn loon, net genoeg om zijn 
gezin te onderhouden, een vervolgopleiding niet opbrengen. Met hulp van de Stichting kan ze haar 
droom, werken in de detailhandel, alsnog verwezenlijken. Ova zit nu in de eerste klas van de SMK 
(mbo) afdeling detailhandel. 
  

Dian en Mangku zijn zus en broer. Zij hebben een andere 
geschiedenis. De moeder van Ova is een tante van hen. De vader 
van Dian en Mangku is aan lagerwal geraakt door de ‘verlokkingen 
van de moderne wereld’ en daardoor strandde niet alleen het 
huwelijk, het kostte ook alle bezittingen van het gebroken gezin. 
Moeder trok bij opa in, de kinderen zijn op wisselende plekken bij 
familie te vinden. Dian doet een HBO-rechten-studie, Mangku zit in 
de tweede klas SMK-toerisme. Het inkomen van moeder (hotel) is 
bij lange na niet voldoende om rond te komen, laat staan haar 
kinderen hun opleiding te laten afmaken. Vader heeft afstand 
gedaan van zijn verplichtingen … 
 
Voor het tweede jaar van Dian en 
het eerste jaar SMP is de bijdrage 
van Rp. 3,75 miljoen ieder voor 
Dian, Ova en Mangku aan de 
moeder van Dian, Ketut Sutarmi, 
overgemaakt. Ieder hetzelfde 
bedrag, om scheve ogen te 

voorkomen. Kort na het overmaken van Rp. 11,25 miljoen voor 
Dian (zie hierboven, Rp. 3,75 miljoen), Ova en Mangku (totaal Rp. 
7,5 miljoen) krijgen we blije berichten en foto’s terug over de 
ontvangst van de steun. In november kwam er nog een bedankje 
van Ketut, met foto’s van de thuis studerende kinderen. 
 

 
 
 
Tweede bijdrage aan Dian: € 226; eerste bijdrage voor schoolgeld Ova en Mangku: € 452 
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Banyualit: schoolgeld voor Putuh Krishna  en Kadek Aria (2019/3) 
 
 

De jongens van Made Ariana  

 
 
Eddie heeft Made Ariana gebeld en het verhaal van de lening door een 
vriend met Made’s huis als onderpand werd in dezelfde vorm van vorig 
jaar herhaald. Volgens het verhaal eist de bank, omdat er geen 
aflossingen werden gedaan, het huis op. Daarom vroeg Made opnieuw 
een bedrag van Rp. 172 miljoen (bijna € 10.000). Net als vorig jaar raadde Eddie aan hierop niet in 
te gaan, maar wel de schoolgang van zijn twee jongens, Putuh Krishna Aura Ariana en Kadek Aria 
Chandra Sasastrawan, naar de SD, zodra die weer opengaat, te steunen. Inmiddels is een tweede 
bijdrage van Rp. 3,2 miljoen naar Made Ariana overgemaakt. 
 
Tweede bijdrage voor het schoolgeld : € 183 
 
 
Banyualit: Tini (2019/4) 

 

 
Bijles bij Tini thuis 
 
De Vrienden van Bali hebben de gedreven Tini altijd gesteund bij haar lessen in het kader van So 
Rehab. Nu deze situatie ingrijpend is gewijzigd zet Tini haar werk voort op een reguliere school, 
maar richt ze zich ook op kinderen met een handicap in haar eigen huis voor naschools onderwijs. 
De stichting ondersteunde haar in 2019 met hulpmiddelen als schriften, boeken, een tafel en een 
white-board (totaal Rp. 4 miljoen). In de loop van 2020 vroeg Tini om meer hulp, maar dit verzoek 
bevatte te veel onduidelijkheden, ondanks verzoeken om verheldering, om op in te kunnen gaan. 



 11 

Denpasar: Microkrediet voor Desi (2021/1) 
 
Desi haar derde kindje is nu 8 maanden en door de lockdown is ze aan huis gebonden. Nu heeft zij het 
plan opgevat om vanuit huis warungs in de buurt te gaan bevoorraden met kleine porties kroepoek, 
zoutjes en andere lekkernijen, die ze thuis wil bereiden en verpakken, zodat ze én op de jongste kan 
passen en wat kan verdienen. Ze zou graag startkapitaal willen lenen om materiaal te kunnen 
aanschaffen. Te denken valt aan verpakkingsmateriaal, voorraad en potten en pannen. Ook koeken, 
spekkoek, loempia’s en lemper wil ze gaan verkopen aan warungs. Zij gaat niet zelf verkopen, dat doen 
de warungs voor haar. Het bestuur stemde in december 2020 nog in om het startkapitaal, Rp. 3 miljoen (€ 
183) te lenen, maar dit zal administratief in 2021 worden afgehandeld. 
 
 
3. Publiciteit 

 
Geen bijzonderheden. 
 
 
4. Externe contacten 

 
 
Vrienden van Bali hebben helaas geen mogelijkheden voor vrijwilligers 

 
Ook dit jaar werd de secretaris enkele keren benaderd voor persoonlijke, vrijwillige deelname aan 
projecten op Bali. Omdat de Vrienden van Bali enkel financiële bijstand verleent 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.  
 
 
Sjaki-Tari-Us 

 
Op 21 augustus spraken Caroline en Arjen langdurig met Thijs van Harte, voormalig voorzitter van 
het bestuur van Sjaki-Tari-Us (waar we in het verleden mooi mee hebben samengewerkt). Dit n.a.v. 
een wat vreemde mail van Thijs’ broer Kees, die de voorzittersrol overnam (en zich Casey noemt). 
Op hoofdlijnen heeft Thijs ons verteld wat er daarna gebeurde. Op dit moment worden er door de 
Vrienden van Bali geen projecten van Sjaki-Tari-Us ondersteund.  
 
 
5. In memoriam 

 
Ayu’s vader: I Nyoman Laken (september 2020) 

 
In 2020 stierven er twee dierbare vrienden. Ayu’s vader (’opa’) was dik in de negentig, zijn 
geboortejaar wist hij niet precies. Altijd zochten we hem en zijn vrouw op in Sudaji, zo’n half 
uurtje rijden vanaf Banyualit, in de bergen. Als we het kleine plein voor de dorpstempel opdraaiden 
veerden ze beiden altijd met een enthousiaste begroeting op en werd er direct gewerkt aan een 
kopi Bali, daar in de kleine warung, waar ze nog wel eens ‘s nachts voor het gemak sliepen in het 
kleine bed onder de toonbank. De laatste jaren kwakkelde hij wat, maar daar leed zijn 
vriendelijkheid en humor niet onder.  
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I Nyoman Laken met twee van zijn dochters (geheel rechts Ayu), september 2019 
 
Komang’s vader: Komang Wayan Mertye(2020) 

 

 
Komang in Sunset Ayu met kleinzoon en met een poster van foto’s die we bij hem thuis maakten 
 
De vader van Komang, de vrouw van Agus, leerden we kennen toen we met Agus en Mangku voor het 
eerst naar Selat gingen, het geboortedorp van Komang, waar haar ouders in een schamel huisje 
midden op een plantage woonden. Na de begroeting klom vader altijd direct in de kokospalm om 
ons verse klappermelk te kunnen serveren. De stichting zorgde voor herstel van het dak en de 
keuken en altijd namen we rijst en koffie mee als we op bezoek gingen. Zijn vrouw, al jaren ernstig 
ziek, overleed enkele jaren geleden. Als we in Banyualit waren kwamen we deze lieve opa, die 
graag op bezoek kwam om even met zijn kleinkinderen te spelen, altijd weer tegen. Deze zomer 
bereikte ons het droevige bericht dat hij aan de gevolgen van complicaties na een ongeluk is 
overleden. 
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5. Interne organisatie 
 
Bestuursvergadering 

 

 
V.l.n.r. Martijn, Eddie, Arjen en Caroline. 
 
Het bestuur van de Stichting heeft in 2020 door de regels rond corona maar één keer kunnen 
vergaderen, in Leiden op 5 juli. Tijdens de vergadering in Leiden kon Odette helaas wegens 
familieomstandigheden niet aanwezig zijn. Het bestuur bestaat uit Odette Meyer, Martijn van de 
Kamp (penningmeester), Caroline van der Kuijl (voorzitter), Arjen van der Kuijl (secretaris) en Eddie 
Toorop.  
 
 
Werkbezoeken voor de Stichting 

 
Als gezegd kon Eddie enkel in februari naar Bali, voor Arjen en Caroline kwam het er helemaal niet 
van. Wel hielden we via e-mail, Whatsapp en telefoon contact. De uitkomsten van de Whatsapp-
correspondentie (en enkele voorbeelden) zijn vermeld bij de diverse projecten. 
 
 
Kosten levensonderhoud 

 
We krijgen via de website de laatste tijd nogal wat vragen van mensen die op Bali zijn geweest die 
willen weten wat er nodig is om een gezin op Bali te ondersteunen. Thijs van Harte gaf ons de 
volgende inschatting mee. Een gezin op Bali heeft aan ongeveer € 50 per maand genoeg voor basaal 
levensonderhoud. Wil je ook helpen met zaken als huur, school etc. dan is € 150 per maand een 
royale bijdrage. Maar Thijs wees ook op ondersteuning door de overheid. Dat loopt via de Kepala 
Desa/Banjar en bestaat vaak in de vorm van bijvoorbeeld rijst. Het is goed daar altijd eerst naar te 
vragen. 
 
 
6. Financiën 2020 

 
Wettelijk vereiste gegevens Stichting Vrienden van Bali 

 
Naam: Stichting Vrienden van Bali 
Fiscaal nummer: 8143.68.475 
Contactgegegevens:  
Martijn van de Kamp, penningmeester 
Huygensdreef 7 
2353 CA Leiderdorp, tel. 071-5412971 
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Per e-mail (vergaderen later in 2020 en begin 2021 was niet mogelijk vanwege de corona-crisis) is 
door de leden per e-mail op 17 en 18 januari 2021  aan de penningmeester voor het jaar 2020 
decharge verleend. 
 
 
Beloningsbeleid 

 
De Stichting heeft voldoende vermogen en is bereid de activiteiten van bestuursleden te belonen 
met een vrijwilligersbijdrage van jaarlijks € 1.500,00, 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 af van deze vrijwilligersbijdrage. 
 
 
Financiële verantwoording 2020 

 
Balans per 31 december         
           
Activa   2020   2019   Passiva   2020   2019 
              
Liquide 
middelen € 80.717  € 86.421   Stichtingskapitaal € 80.717  € 86.421 
              
Totaal  € 80.717  € 86.421   Totaal  € 80.717  € 86.421 

                      
 
Exploitatierekening    

     
    2020   2019 
Baten      
Giften  € 30  € 1.661 
Rentebaten € 0  € 13 
Som der baten € 30  € 1.674 
       
Kosten      
Ontwikkelingshulp € 5.270  € 13.501 
Vergaderkosten € 170  € 601 
Website  € 63  € 167 
Contributie € 0  € 87 
Promotie  € 0  € 65 
Bankkosten € 231  € 230 
Som der kosten € 5.733  € 14.651 
       
Exploitatieresultaat -€ 5.703  -€ 12.976 
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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 2012-
2017 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, noch van Balinese kant een vergoeding voor deze 
vrijwilligersactiviteiten wordt 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 2014 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. 
 
In 2021 zal het beleidsplan worden geëvalueerd en zo nodig worden geactualiseerd. 
 
 
8. Projecten - overzicht 

 
Lopende projecten 

 
Nummer Locatie inhoud 
2010/1 Budakeling Individuele kinderen naar school (onderwijs) 
2010/2 Ababi Kleuterschool (onderwijsmiddelen) 
2019/2 Banyualit Steun bij rechtenstudie Dian, SMP voor Ova en Mangku 
2019/3 Banyualit Schoolgeld zoons Made Ariana 
2020/1 Denpasar Microkrediet voor Desi  

 
Afgeronde projecten 

 
Nummer Locatie inhoud Afgerond 
2004/1 Banyualit Diverse projecten Eddie 2004 
2005/1 Tirtagangga Varkens 2005 
2007/1  Banyualit Lening aan Ayu en Mangku (onderdak) 2015 
2009/1 Lovina Window to the World (onderwijs) 2012 
2010/3 Banyupoh Weeshuis 2010 
2010/4 Les Waterreservoir 2011 
2011/1 Selat Dakreparatie (onderdak) 2011 
2011/2 Seraya Renovatie schoolgebouw (onderwijs) 2012 
2012/1 Seraya Nieuwbouw schoolgebouw (onderwijs) 2013 
2012/2 Tirtagangga Schooluniform (onderwijs) 2012 
2013/1 Banyualit Buitenboordmotor Agus (micro-krediet) 2013 
2013/2 Selat Herstel keuken (onderdak) 2013 
2013/3 Les Dans-, sport- en muzieklessen 2013 
2013/4 Ababi Bouw toiletten bij kleuterschool 2013 
2015/3 Banyualit Hulp aan Regig en Imam voor renovatie woonhuis 

(onderdak) 
2015 

2015/4 Pemuteran Milieu-educatie Nono (vuilnisbakken bij scholen; 
onderwijs) 

2015 
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2015/5 Ababi Kleuterschool (overkapping schoolplein; onderwijs) 2015 
2015/7 Ubud Bijdrage aan nieuwbouw School Stichting Sjaki-Tari-Us 2016 
2016/1 Pemuteran Bijdrage aan bestrijding Starfish door Nono 2016 
2015/1 Banyualit Hulpmiddelen voor onderwijs en fysiotherapie 2017 
2017/2 Pemuteran Promotie-materiaal en verrekijkers voor milieu-educatie 

door Nono 
2018 

2015/2 Banyualit Microkrediet voor buitenboordmotor Agus en Mangku 2019 
2015/6 Tirtagangga Varkens- en schoolgeld 2017 
2015/2 Banyualit Hulpmiddelen voor onderwijs en fysiotherapie 2019 
2019/1 Ababi Varken voor tante Made Birit 2019 
2019/4 Banyualit Steun bij onderwijsactiviteiten Tini 2019 

 

 
De sawahs bij Jatiluwih 
 

 
Colofon 

 
Samenstelling, foto’s en redactie: Arjen van der Kuijl 
Met bijdragen van: Eddie Toorop, Martijn v.d. Kamp 
Vastgesteld: 19 januari 2021 
 


