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Na onze afwezigheid van 6 maanden mochten we tot onze
vreugde vast stellen dat het project goed gecontinueerd is. Dit
is mede dank zij enkele Nederlandse vrijwilligers, die hun
steentje hebben bijgedragen, goed verlopen.
Het aantal kinderen blijft constant op 12 staan; er zijn wel
wisselingen geweest. Enkele kinderen komen al vanaf de
oprichting naar JS. De vooruitgang is van dien aard dat ze ipv 2
x per week 4x per week komen en aanvankelijk schrijf- en
leesles krijgen. Dit vergt dus extra mankracht, zie hieronder.
Per groep zijn er constant 4 juffen nodig.
In juni hebben de juffen 2x een seminar over autisme en het
Down Syndroom gevolgd in Denpasar. Ook gaven zij daar een
presentatie over ons project. Hiervoor kregen zij veel
waardering.
Annerie bezoekt met regelmaat het klasje en helpt mee waar dat
nodig is. Zij heeft ook een programma gemaakt voor korte en
eenvoudige yogalesjes, die zij zelf verzorgd.
Wij zelf zijn druk geweest met het zoeken naar nieuwe
assistentes.
Juf Iluh is
gestopt met
haar

werkzaamheden voor JS omdat ze dit niet
meer kon
combineren met de zorg voor haar baby. Juf Wayan S. heeft in mei een baby gekregen. Helaas
heeft het kindje een hazenlipje waaraan het inmiddels met succes geopereerd is. In januari
komt ze weer terug. Dat komt goed uit want dan gaat juf Nengah 3 maanden met
zwangerschapsverlof. Maar ook juf Wayan Rusmiadi is nu in blijde verwachting….Vandaar de
behoefte aan nieuwe assistentes.
Gelukkig hebben we 2 jonge, enthousiaste dames gevonden. Ze hebben nu 2 weken meegedraaid
en we hebben kunnen vaststellen dat ze voor de kinderen van JS het hart op de juiste plaats
hebben. Wij zijn Kadek en Komang nu zelf samen met de andere juffen aan het coachen en
inwerken. We hebben in beiden veel vertrouwen en we hopen op een langdurige samenwerking.
Ad heeft er voor gezorgd dat de eigenaren van Hotel Aquaria hun zwembad
beschikbaar heeft gesteld voor de zwemlessen zodat de lessen gecontinueerd
kunnen worden. Sarita, uit Australië, is bevoegd zwemlerares en zij geeft
ondersteuning tijdens de lessen.

Tijdens de wekelijkse fysiotherapie worden ook succesjes geboekt. Ketut Adi
heeft een brace voor zijn hand gekregen en Komang Ari 2 brace’s voor haar
benen, het lopen gaat nog moeizaam maar we zien vooruitgang. Ook heeft ze
voor thuis de beschikking gekregen over een loopfiets. Iluh, Kadek, Gede Agus
en Putu krijgen oefeningen vim hun slechte motoriek.
Nieuw is de samenwerking met het project “Brillen voor
Bali”.
2 opticiens, Anke en Roy, gaan het initiatief van Rob, de
man van Anke, die dit jaar plotseling is overleden, vormgeven. Jembatan
Senang stelt het lokaal ter beschikking om oogmetingen te doen voor
zoveel mogelijk lagere school kinderen uit de omgeving. Een prachtige
kast met de benodigde oogmeetapparatuur is inmiddels in gebruik
genomen. Hulde voor dit initiatief waarvoor toestemming is gekregen van
de regionale overheid.
Eveneens worden er geweldige resultaten geboekt door de spraakleraar.
Het is een feest om deze individuele spraaklessen bij te wonen op
zaterdag. Wat een geduld heeft deze man en wat een plezier beleven de
kinderen tijdens zijn sessie. De bodem van ons spraakles potje was aardig
bereikt, maar 2 Nederlanders hebben een donatie hiervoor gegeven zodat
we het komende jaar door kunnen gaan. Fantastisch.
Het budget wat we dit jaar mochten ontvangen van de Stichting Mens en
Dier gaf ons de ruimte om het bezoek aan de Bali Zoo in februari
de afgelopen week te herhalen. Het was een feest van de
herkenning en er werd flink geknuffeld met
konijntjes, geitjes etc.
Dan hebben we van de diverse instanties dit jaar
weer donaties mogen ontvangen. (Met dank aan Marije
voor haar power point presentatie in Roosendaal). Daarnaast hebben we onze
10tjes leden die trouw hun donatie op de rekening overmaken. Ook door bezoekers
van JS in Samuh worden er regelmatig materialen en donaties gegeven.
Last but not least: Kees heeft zoals de meesten van jullie al weten een geweldige prestatie
geleverd door in 2 dagen 100 km te roeien. Het gesponsorde bedrag staat garant voor de
betaling van de salarissen van onze juffen. Maar dit is nog niet alles. Ook de Ben Heart
Foundation heeft het jaarsalaris voor 1 juf gesponsord.
Rest ons iedereen heel hartelijk te bedanken voor de donaties en hulp in welke vorm dan ook in
het afgelopen jaar. Stichting Bali Bundar bedankt voor het afhandelen van onze financiën.
Mogen we het komende jaar weer op de erkenning en steun van jullie allen rekenen?
FIJNE FEESTDAGEN EN EEN GOED EN GEZOND 2014 TOEGEWENST
Door KEES EN ELS

Nog geen 10tjes lid?
Door maandelijks € 10,00 te storten op rek. nr. NL19ABNA0605637857 t.n.v Bali Bundar onder
vermelding van Jembatan Senang, steunt u ons project.

