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Jaarverslag 2012  
 
 
1. Voorwoord 
 
Voor u ligt het jaarverslag van de Stichting Vrienden van Bali over 2012. Conform de doelstelling is 
er ook dit jaar weer veel aandacht besteed aan onderwijs: we steunen het onderwijs aan een 
tweetal kleuterscholen (een nog vrij uitzonderlijk fenomeen op Bali) en we steunen het naar 
schoolgaan van een aantal kinderen wier ouders het betalen van de lagere of middelbare school niet 
kunnen betalen. 
 
Bovenstaande steun strekt zich vaak over meerdere jaren uit. Naast deze structurele steun springt 
de Stichting vrienden van Bali bij in kortlopende of eenmalige acties. Meestal vormt deze hulp ‘een 
springplank’ om mensen of een actie op gang te helpen. Een soort startkapitaal. Door bijvoorbeeld 
een kind naar school te sturen, verdwijnt een inkomstenbron in het gezin. Door die ‘wegval’ te 
compenseren door bijvoorbeeld een koe te kopen, kan het gemis gecompenseerd worden. Na een 
jaar brengt de koe immers een deel van de weggevallen inkomsten op, de stimulans om het kind 
naar school te krijgen. 
  
De Stichting Vrienden van Bali steunde ook in 2012 enkel projecten die de bestuursleden zelf tijdens 
hun bezoeken konden starten, met uitzondering van de lagere school in Seraya, waarvoor het 
Arjunafonds bij de Stichting aanklopte. 
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2. Activiteiten 
 
Hieronder volgen de diverse activiteiten, geordend naar locatie. 
 
Ababi: kleuterschool (project 2010/2) 
 
Ook dit jaar heeft de lokale kinderschool, een initiatief van ouders, een donatie van € 250 gekregen 
voor schoolmiddelen. Er komen ongeveer 30 kinderen elke dag van 10.00 tot 12.00 naar de school, 
tijdelijk gevestigd in twee kleine kamertjes en een overdekte, open ruimte van het dorpsbestuur. 
Caroline en Arjen	  bezochten de kleuterschool toen er daadwerkelijk kinderen waren. Dat was 
hartverwarmend en leuk. Gede Wangsa, een van de initiatief nemende ouders, wil graag een nieuw 
schoolgebouw realiseren. Er is al gemeenschapsgrond beschikbaar. De Stichting wil deze bouw 
eventueel steunen als er een goede tweede partij en een goed projectvoorstel beschikbaar komt. 
 

 
In het kleine klaslokaal; op de speelplaats 
 
Ababi: varkens (project 2005/1) 
 
Dit jaar werden geen varkens gekocht, maar de groei van vorig jaar aangeschafte exemplaren wel 
gecontroleerd! 
 
Bali Barat (Nono): milieueducatie (project 2011/1) 
 
De stichting heeft, tijdens een bezoek van Arjen en Caroline, ranger Nono's milieu-
educatieactiviteiten gesteund met € 100. Eerder steunde de Stichting het initiatief van Nono om 
zwerfafval te laten verzamelen en daar tassen van te maken. 
 

 
Nono met Caroline; Nono met tassen die hij van zwerfafval laat maken 
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Banyualit: lening aan Ayu en Mangku (project 2007/1) 
 
Ayu en Mangku hebben in 2012 Rp. 7.500.000 (€ 469,69) afgelost. Er blijft er nu nog Rp. 20.000.000 
(€ 1252,51) af te lossen in het kader van de in oktober 2007 overgenomen rest-schuld t.b.v de 
aankoop van de grond waar Sunset Ayu Restauarant en Bungalows op staan.  
 
Banyualit: activiteiten Eddie  (project 2004/1) 
 
Eddie maakte afspraken over steun aan Solihin om naar de SMK te gaan per schooljaar 2011-2012. 
Solihin is de derde zoon van de familie waarvoor Joke Kremers jaren geleden een huis heeft laten 
bouwen. Solihin viel op de basisschool op door zijn opvallend tekentalent. Hierdoor vergaarde hij 
zijn schoolgeld via de overheid (excellente leerlingen krijgen het schoolgeld terug!) Bij de overgang 
naar de middelbare school zou deze steun vervallen waardoor Solihin zijn schoolloopbaan moest 
beëindigen. Door hulp van de Stichting (voor het schooljaar 2012-2013 € 339,47) bezoekt Solihin nu 
de SMK, het schooltype dat te vergelijken is met de kader- en basisniveau van het VMBO. Nu is hij in 
staat zijn startkwalificatie te halen. 
 
 Budakeling: schoolkinderen (project 2010/1) 
 
Via zilversmid Made Sudarmi worden in desa Budakeling het schoolgaan van een zestal kinderen 
gesteund: twee vervolgonderwijs (SMA, SMP), vier lagere school (SD). Met Made Sudarmi is door 
Arjen en Caroline een meerjarenplanning gemaakt met een termijn vanaf schooljaar 2012-2013 voor 
drie jaar.Totale kosten voor 2012 (voor schooljaar 2012-13) is Rp. 17,5 mln (€ 1413). Made houdt 
heel precies de bijdrage aan de kinderen, die per maand worden uitbetaald, in grote schriften bij. 
De besluitvorming over de te steunen kinderen is ter plekke in een bijeenkomst in een kring van 
ouders en kinderen door Made en Caroline toegelicht.  
 
De volgende kinderen worden in het schooljaar 2012-2013 gesteund: 
I Made Juliawan (SMA), I Made Dikariasta (SMP)Ni Luh Eka Widiantari (SMP); I Wayan Cahyana Putra 
(SD), Ni Komang Tika Dentriani (SD), I Made Prenata Pinatih (SD), I Putu Pande Widiatmika (SD. 
 

 
Met alle kinderen die gesteund worden; toespraak door Made Sudarmi en Caroline 
 
Les: bouw sekolah desa (lagere school) (project 2010/4) 
 
Arjen en Caroline hebben het project om het afbouwen van de sekolah dasar (SD) no. 5 (Butiyang) in Desa 
Les te steunen ter plekke bekeken in het bijzijn van de contactpersoon in Les, Charles Jacobs. Twee van 
de drie geplande lokalen zijn nu in ruwe vorm (muren, ramen, dak, afwerking ontbreekt nog) gereed. De 
bijdrage van de stichting in 2011 (€ 6.000) is gebruikt maar nog niet voldoende (was bekend) om de school 
geheel af te bouwen. Een ruwe schatting levert op dat er nog 6.000 euro nog is, maar deze kan 
waarschijnlijk komen door een aanbod van een Rotary-club in Australie. De hoop is dat met Australische 
steun het schooltje afgebouwd kan worden.  
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Schoolgebouwtje in aanbouw; Charles met de medisch verzorgsters in het dorp 
 

Lovina: kleuterschool (project 2009/1) 
 
Al enkele jaren steunt de stichting het initiatief Window to the World (contactpersoon Conchita de 
Jong). In 2012 bestond de steun uit een laatste tweetal acties: € 843 voor een tweetal 
overbruggingsjaren (huur, elektriciteit, water) tot nieuwbouw beschikbaar komt en een aanvulling 
van het schoolgeld voor een klas in het jaar 2012-2013: € 2934,58.  
 
Seraya: sekolah desa (SD) (project 2012/1) 
 
Door de stichting Arjunafonds werd de stichting benaderd voor een nieuwbouwproject van een SD in 
Seraya. Er was een tekort aan lokalen: een deel van de kinderen van de bestaande SD kreeg buiten 
op de veranda les. De bouw werd in drie fases opgesplitst (I. Fundering, II. Kolommen en 
dakconstructie, III. Muren, deuren, ramen en kozijnen). De Stichting Vrienden van Bali heeft in 2012 
de financiering van fase III (€ 4.300), op zich genomen, dit tot grote vreugde van het bestuur van de 
Stichting Arjuna, die dat bij monde van voorzitter Pablo van Klinken per mail en in een ontmoeting 
met bestuursleden Arjen en Caroline liet blijken. 
 
 
Tirtagangga (project 2012/2) 
 
De Stichting heeft voor twee bedienden in Hotel Cabe Bali geld gegeven voor de aanschaf van een 
schooluniformpje voor hun beider oudste die naar school zal gaan. Kosten: Rp. 800.000 (€ 64,60) 
 
 
3. Publiciteit 
 
Het bestuur heeft geconstateerd dat de website aan actualisatie toe is. De eerste webmaster, 
Quirijn Prooij, komt daar onvoldoende aan toe. Er zal toegewerkt worden naar het ombouwen van 
de website, zodat deze gevuld kan worden zonder tussenkomst van een webmaster. 
 
 
4. Externe contacten 
 
Met de Stichting Arjunafonds is de samenwerking voortgezet. 
 
 
5. Interne organisatie 
 
Bestuursvergadering 
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Het bestuur van de Stichting heeft in 2012 één keer vergaderd, op 8 juli 2012 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 
 
Eddie was in 2012 drie maal op Bali. Tot 7 januari, van 12 juli tot 10 augustus en vanaf 19 
december. Het werk voor de Stichting beperkte zich tot het voeren van gesprekken, het bezoeken 
van projecten en tot het ‘schouwen’. 
  
Zorg had hij over het feit dat in Tianyar, Karangasem, de zoutwinning daar verloren dreigt te gaan. 
Het kiezelstrand heeft zich getransformeerd tot een prachtig zwart zandstrand, maar de 
zoutpannen lagen nu hoog aan de rand van het gevormde strand. Voortgezette steun zou letterlijk 
geld naar de zee dragen kunnen gaan betekenen. 
  
Eddie heeft zich dit jaar weten te verdiepen op de invloed die de religie en de verregaande buren- 
en gemeenschapsplicht op lopende en toekomstige projecten heeft. Ook de vergrote kennis van de 
taal, van de juiste omgang met materialen en de vaak traditionele manier van de uitvoering van 
projecten zullen in de toekomst een bijdrage leveren aan de voortgang van en het starten van 
nieuwe activiteiten… 
 
Arjen en Caroline bezochten dit jaar een groot aantal projecten in de periode 17 mei-2 juni 2012: 
Nono, Lovina, Selat, Les, Budakeling, Ababi en Tirtagangga.   
 
 
6. Financiën 2012 
 
Wettelijk vereiste gegevens Stichting Vrienden van Bali 
 
Naam: Stichting Vrienden van Bali 
Fiscaal nummer: 8143.68.475 
Contactgegegevens:  
H. van Swieten, peningmeester 
Jacoba van Beierenlaan 63 
2353 DT Leiderdorp 
071-5895542 
 
Beloningsbeleid 
 
De Stichting heeft voldoende vermogen en is bereid de activiteiten van bestuursleden te belonen 
met een vrijwilligersbijdrage van jaarlijks € 1500,00, gelet op de intensieve werkzaamheden m.n. 
op Bali ten behoeve van het starten, begeleiden en controleren van diverse projecten en gelet op 
de administratieve en bestuurlijke werkzaamheden in Nederland. 
 
Jaarrekening 2012 
Winst- en verliesrekening 2012 
 
Contributies & abonnement  24 
Vergaderkosten    240 
Ontwikkelingshulp   6.989 
Bankkosten     102 
Giften     - 
Rentebaten    - 1.638 
     ______ 
Resultaat    5.716 
 
Balans 2012 
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De balans wordt op verzoek toegestuurd aan relevante partijen. 

 
 
7. Beleidsplan 2012-2017 
 
De Stichting Vrienden van Bali beschikt over een bescheiden vermogen. 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. Voor de periode 2012-2017 zet het bestuur het ingezette beleid voort, waarbij er wordt 
gestreefd naar het jaarlijks steunen van zo’n 10 a 12 projecten. 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. De bijdragen kunnen, gelet op de omvang van het fonds en de beperkte 
mogelijkheden tot het houden van toezicht, niet groter zijn dan € 6.000 per project. 
 
 
8. Projectoverzicht  
 
Nummer Locatie inhoud 
2004/1 Banyualit Diverse projecten Eddie 
2005/1 Tirtgangga Varkens 
2007/1 Banyualit Lening aan Ayu en Mangku (onderdak) 
2009/1 Lovina Window to the World (onderwijs) 
2010/1 Budakeling Individuele kinderen naar school (onderwijs) 
2010/2 Ababi Kleuterschool (onderwijs) 
2010/3 Banyupoh Weeshuis 
2010/4 Les Waterreservoir 
2011/1 Selat Dakreparatie (onderdak) 
2011/2 Seraya Renovatie schoolgebouw (onderwijs) 
2012/1 Seraya Nieuwbouw schoolgebouw (onderwijs) 
2012/2 Tirtgangga Schooluniform (onderwijs) 
 
Hier de kaart van Rob! 
 
 
 


