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Na onze laatste nieuwsbrief d.d. dec. 2013 is er weer veel te melden over de voortgang van het
project JEMBATAB SENANG.
1 febr. 2014 bestaat Jembatan Senang al weer 5 jaar. We mogen terug zien op succesvolle jaren
waarin we zijn uitgegroeid tot een begrip in Candidasa/Samuh én wijde omgeving. Onze activiteiten
voor de kinderen zijn bekend bij veel toeristen/bezoekers én bij de Balinese bevolking. Met gepaste
trots presenteren we ons nieuwe logo. Zie hierboven. Het is een ontwerp van een bevriende
kunstenaarsechtpaar. Zij zijn tevens donateur voor ons jaarlijkse ” verjaardagsfeestje” voor JS.
Uiteraard was het eerste lustrum een geweldige kans om
een feestje op 3 februari samen met de kinderen ,
leerkrachten, ouders, belangstellenden en een delegatie
van de Ben Heart Foudation te vieren. Het strand bij Puri
Bagus werd weer de locatie voor een ‘beach party’. Het
programma met diverse spelen zoals zaklopen,
kroepoek happen, water dragen etc., afgewisseld met
zingen en het aansnijden van een grote verjaardagstaart
was succesvol . Aan het einde kreeg Jembatan Senang
een donatie van de Ben Heart Foudation aangeboden en
een nieuwe cd - speler van een Rotary Club in Nederland. Tot slot kregen de kinderen een maaltijd en
ieder kind ging naar huis met een cadeautje en een ballon. Twee van de juffen , Wayan Tini en
Wayan Rusmiadi , kregen een cadeau van de oprichters van JS uit dank voor hun geweldige inzet voor
JS.
Een ander leuke gebeurtenis was het opschilderen van het gebouw door een lokale kunstenaar. Hij
heeft op een vriendelijke wijze, veel (wilde) dieren op de buitenkant van de muren van de
klaslokalen aangebracht, dit als een verlengstuk van de bezoeken aan de Bali Zoo in 2013. Ook nu
weer mogelijk gemaakt door de Stichting Mens en Dier. Goed om te vermelden is, dat de kinderen
nu ‘knuffelen’ met deze dieren.
Een ander succesvol evenement was het
liefdadigheidsdiner in Crazy Kangaroo op 23 Febr . 2014.
Ook dit jaar heeft Ben Heart (Indo rock muziek) gratis
opgetreden voor JS . Het aantal bezoekers was boven onze
verwachting, we mochten 100 gasten verwelkomen. De
muziek , het heerlijke buffet , de veiling en verloting
maakte het evenement tot een geweldige happening .
Veel dank aan alle restaurants , schoonheidssalons en
winkels in Candidasa, die vouchers voor de verloting hebben gegeven . Ook veel dank aan alle
kunstenaars voor hun schilderijen en andere giften voor de veiling . Opbrengst € 1800 inclusief

enkele ter plekke ontvangen donaties. Dit bedrag zal o.a. worden gebruikt voor de salarissen van de
juffen. Ook moeten wij geld reserveren voor het onderhoud van ons gebouw en de pacht van de
grond die we over 5 jaar moeten betalen.
Jullie zullen je afvragen: en hoe gaat het met de kinderen? Geweldig goed. We scoren steeds meer
succesjes, weliswaar met kleine stapjes. De vooruitgang is zichtbaar wat betreft het leren en ook ( en
dat vinden we zeker zo belangrijk) het sociale gedrag. Ze hebben op hun manier contact met elkaar,
helpen elkaar, houden elkaars hand vast, hebben pret met elkaar. Het is langzamerhand een
homogeen groepje geworden. We zijn nu ook gestart met het plaatsen van 3 kinderen op een school
voor speciaal onderwijs omdat hun vorderingen dit billijken. Of dit gaat lukken moeten we nog
afwachten. Eén van de struikelblokken is de afstand naar Klungkung (ca. 30 km) en wie gaat de
kosten voor de ouders betalen?
Fysiotherapie, logopedie en de zwemlessen vinden met succes elke week
of 2 weken plaats. Het project “Brillen voor Bali” heeft inmiddels gezorgd
voor gratis oogmeting en levering van de juiste brillen voor 3 kinderen.
We hebben met de 2 nieuwe assistentes (zie nieuwsbrief dec. 2013) een
goed en sterk team. Met alle vertrouwen in hen vertrekken wij straks
weer naar NL met de wetenschap dat het project goed door zal gaan.
Dank aan alle vrienden en donateurs van Jembatan Senang. Zonder jullie
hulp kunnen we niet zoveel doen voor deze kinderen met een beperking.
TERIMA KASIH BANYAK.
KEES EN ELS

U kunt ons helpen om een HAPPY BRIDGE te zijn - JEMBATAN SENANG !
Nog geen 10-tjes lid?
Door maandelijks € 10,00 te storten op rek. nr. NL10ABNA0605637857 t.n.v. Bali Bundar onder
vermelding van Jembatan Senang steunt u ons project.

www.jembatansenang.nl en ook op FACEBOOK

E-mail : jembatansenang@gmail.com of elssin@hotmail.com

