NIEUWSBRIEF APRIL 2015
We zijn weer een half jaar verder sinds de laatste nieuwsbrief van november 2014. Tijd dus, om onze
Vrienden te informeren over de gang van zaken binnen Jembatan Senang.
NIEUWE KINDEREN
Zoals in de vorige nieuwsbrief vermeld, kregen we aan het begin van het
nieuwe schooljaar enkele nieuwe kinderen aangemeld. Het betrof kinderen
met een fysieke beperking en kinderen met Downsyndroom. Van een kind
weten we dat niet zeker, maar ze heeft in ieder geval een forse
ontwikkelingsachterstand. Een jongetje van 4 jaar konden we in onze klas geen
gepast programma bezorgen. Hij heeft als gevolg van meningitis een zo’n
ernstige beschadiging opgelopen, dat het op dit moment nog niet mogelijk is
hem iets aan te leren. We hebben onze pijlen gericht op de fysieke ontwikkeling van deze jongen en
twee maal per week gaat er een juf heen voor fysiotherapie en het geven
van adviezen aan de moeder. Wellicht dat hij op een later tijdstip wel naar
Jembatan Senang kan komen. Voor de andere nieuwe kinderen zijn voor
zover nodig een rolstoel en een rollator aangeschaft en hebben we ons
lokaal hiervoor toegankelijk gemaakt. We hebben nu 15 kinderen onder
onze hoede en daarmee hebben we de maximum capaciteit van Jembatan
Senang bereikt.
NIEUWE JUF
Met de toename van het aantal kinderen hadden we ook meer handen nodig. We hebben een
nieuwe juf gevonden. Ze heeft al eens eerder korte tijd bij ons gewerkt, maar is toen afgehaakt
wegens gezinsomstandigheden. Ze heeft inmiddels twee kinderen en heeft opnieuw haar
opwachting bij ons gemaakt. Er zijn nu elke ochtend 7 of 8 kinderen en tenminste 4 juffen en die
hebben we hard nodig.
STAGIAIRES
Vorig jaar is Inge bij ons geweest en zij heeft van ieder kind een rapport
opgesteld, waarin staat op welk ontwikkelingsniveau elk kind is. Dit rapport is
uitgangspunt van twee nieuwe, enthousiaste stagiaires, Rinske en Marin van
de Haagse Hoogeschool. Zij gaan nu voor elk kind een ontwikkelingstraject
opstellen. Aan de hand daarvan krijgen onze juffen een programma per kind.
De Stagiaires geven de nodige begeleiding in de hoop dat we nog beter dan
voorheen een gepast programma per kind kunnen aanbieden.

FYSIOTHERAPIE
YPK, de organisatie die bij ons de fysiotherapie verzorgt, heeft te
kennen gegeven, dat ze daar eind 2015 mee willen stoppen. Ze
hebben aangeboden één van onze juffen te scholen als assistente
fysio therapie. Ze heeft daartoe een intensieve training gehad van 1
maand. Dat is niet voldoende natuurlijk, maar ze doet goed haar
best en leert al doende. We hebben ook een vrijwilligster gehad,
Lara, een geschoolde fysiotherapeute uit NL, die zich een maand
intensief met vooral de nieuwe kinderen heeft bezig gehouden. Ze wil graag weer terugkomen, als
haar financiën het toelaten. Ze kan onze juf dan verder bijscholen. We zijn om het hiaat, ontstaan
door het wegvallen van YPK, zeer geïnteresseerd in stagiaires en/of vrijwilligers voor fysiotherapie.
We hebben daartoe ook een aanvraag gedaan bij de Australische organisatie AVI.
STRANDFEESTEN EN JAARLIJKS UITSTAPJE.
We hebben inmiddels onze jaarlijks stranddag weer
gehouden op het strand bij Puri Bagus Resort. Dit resort
verzorgde ook de catering. Omdat dat resort 25 jaar
bestond, heeft het personeel geld bij elkaar gelegd om
spullen te kopen voor Jembatan Senang. Heel bijzonder,
want Balinezen hebben weinig of geen geld over voor
sociale doelen. Onlangs hebben we nog een tweede
stranddag gehad, welke georganiseerd was door de Ben
Heart Foundation. We moesten er met alle kinderen, juffen
en de nodige aanhang wel helemaal voor naar Sanur, ruim een uur rijden, maar het was een
geweldig mooi festijn, waarbij bleek, dat een van onze kinderen ook gitaar kon spelen. Tenslotte zijn
we ook nog een dag met de hele groep naar de Bali Zoo geweest, inmiddels een jaarlijks programma
onderdeel, dankzij de sponsering van de Stichting Mens en Dier.
CHARITYDINNER
Op 17 februari hebben we weer ons jaarlijkse charity dinner gehouden. Het festijn werd weer
opgeluisterd door Ben Heart, die de voetjes weer van de vloer kreeg voor het “Potjo Potjo dansen”
We hadden een loterij met prijzen, beschikbaar gesteld door de lokale middenstand van Candidasa
en een verkoop van divers artwork. Hans en Ilona, beiden kunstenaars, zijn er speciaal voor uit
Nederland gekomen, om het festijn bij te wonen en de veiling van de kunstwerken te houden. Het
resultaat overtrof onze stoutste verwachtingen. Maar dit werd voor een belangrijk deel veroorzaakt
door de loterijactie van de QUILT, die ons vorig jaar ten deel was gevallen. De opbrengst van de
lotenverkoop was € 850,--. Aan het eind van het charity dinner is de prijswinnaar bekend gemaakt.
Het werd Hans Smulders, één van de auteurs van het boek ”Door Bali Geboeid”, waarover jullie
onlangs een mailing hebben gekregen. Naar aanleiding van deze mailing hebben we inmiddels al 9
boeken verkocht.

GLIJBAAN
We kregen de vraag van de Ben Heart Foundation, of we nog iets nodig
hadden. Ja, de glijbaan bij Jembatan Senang en de belendende
kleuterschool was versleten en leverde gevaar op voor de kinderen. Dus
stelden we voor om een nieuwe glijbaan te bemachtigen. Nu zijn die niet
echt te koop in Bali en zeker niet van hout en van een goede kwaliteit. Op
internet vonden we wel een passend voorbeeld, maar hoe die hier te
fabriceren. Nu hebben wij hier een goede vriend, Aad, die altijd verlegen
zit om een klusje en over een goeie werkplaats en gereedschap én kennis
beschikt. Aad gebeld en die was meteen geïnteresseerd. Het eind van het
verhaal is, dat er een uitgebreid speeltoestel met twee glijbanen, een klimtouw, een huisje, waar de
kinderen kiekeboe in kunnen spelen, gaten waar ze een bal door kunnen gooien of schoppen en
natuurlijk een stevige trap. Aad heeft er 2 maanden geheel
belangeloos aan gewerkt en het resultaat mag er zijn. Er wordt druk
gebruik van gemaakt door de kinderen van de kleuterschool en
Jembatan Senang, nadat hij tijdens een feestelijke happening door Ben
Heart is onthuld. Hulde aan Aad en dank aan Ben Heart voor dit
geweldige speeltoestel. We hopen er nog jaren van te kunnen
genieten.
De Stichting “Bali for All” heeft weer voor het komende jaar de spraaklessen financieel gesteund.
Deze lessen zijn onontbeerlijk en de effecten daarvan scoren hoog. Hartelijk dank.
BRILLEN VOOR BALI
Omdat één van onze kinderen in de toekomst blind dreigt te worden, heeft Roy, als lid van de
Stichting Brillen voor Bali, het initiatief genomen om de betreffende jongen braille te leren. Hij heeft
zelf het materiaal daartoe ontwikkeld. Ook heeft een Australische dame de jongen een blindenstok
gegeven en hij leert op school daar alvast mee omgaan. Hulde voor dit initiatief!
Tot slot vermelden we graag dat Ad, ons nieuwe bestuurslid, voor ons diverse hand- en spandiensten
ter plaatse verzorgt. Hij heeft ook de taak van de PR op zich genomen. En met veel plezier blijft hij de
zwemlessen coachen. Onze dank daarvoor.
Tot slot danken we al onze Vrienden van Jembatan Senang voor hun support als 10tjes lid, andere
donaties en welkome adviezen. Met elkaar kunnen we veel bereiken.
Met vriendelijke groet,
Kees en Els Sinjorgo.
NB. door maandelijks € 10 te storten op bank. rek. nr. NL26KNAB0731673832 tnv Jembatan Senang
te Woensdrecht, steunt u ons project.

