JEMBATAN SENANG – BALI
Beste Vrienden van Jembatan Senang,
Hierbij de stand van zaken ten aanzien van het reilen en zeilen van Jembatan Senang vanaf
december 2016 tot nu toe.
In onze vorige nieuwsbrief hadden we al aangegven dat er een aantal nieuwe kinderen bij zijn
gekomen. Een van de meisjes die in die periode is begonnen, Ayu, komt niet meer. Helaas
hadden haar ouders niet de discipline om te zorgen dat Ayu regelmatig en op tijd op school
kwam. Met Iluh gaat het heel goed, ze begint te wennen op school en langzaam maar zeker te
ontspannen. In het begin sprak ze geen woord maar daar begint verandering in te komen.

(links Nengah en rechts Iluh}
Ook Komang die we in de vorige nieuwsbrief als nieuw hadden vermeld, heeft haar draai
gevonden op Jembatan Senang. Het is mooi om te zien hoeveel plezier de kinderen er in
hebben om naar school te komen en nieuwe dingen te leren.

(Komang)
Al met al hebben we op dit moment geen ruimte meer voor nieuwe kinderen. De juffen
hebben hun handen vol aan de kinderen die we nu hebben en we willen dat onze kinderen de
aandacht krijgen die ze nodig hebben.

Zoals gezegd is de aanvraag voor een fysiotherapeut door AVI (Australian Volunteer
International) goedgekeurd en onze fysiotherpeute Jenny uit Australie is al volop aan de slag.
Zij probeert de fysiotherapie zoveel mogelijk in de lessen te integreren ook helpt zij mee met
de inrichting van het gym-onderdeel van ons dagprogramma en daarnaast doet zij allerlei
hand en spandiensten. Wij zijn erg blij met haar en de continuiteit die daardoor is ontstaan.
Zoals reeds eerder gemeld, hebben 2 jonge Balinese fysiotherapeuten aangegeven voor ons te

willen gaan werken. Wij combineren dit met onze vrijwilligster zodat die ook deze jonge
therapeuten kan begeleiden.

(Jenny aan het werk met Gede)
In de maanden januari en februari heeft Sabine een vrijwilligster uit Nederland ons team
versterkt Sabine heeft uitstekend werk verricht met name met de autistische kinderen en ze
heeft voor de juffen een aantal zeer praktische handvatten aangereikt om beter met deze
kinderen te werken.
De zwemlessen bij Aquaria Waterfront Apartments zijn nog steeds een 2-wekelijks succes.
Het is altijd weer prachtig te zien hoe de kinderen daarvan genieten en we zijn de eigenaren
van dit resort erg dankbaar dat ze hun zwembad al zolang voor ons openstellen.

( Sabine met Gede)
In februari hebben we ons jaarlijkse strandfeest weer gehad waarmee we ook de verjaardag
van Jembatan Senang vieren. Ook dit jaar was het weer een groot succes en hadden de
kinderen een geweldige dag. Ben Heart, zijn vrouw Ineke en hun vrienden gaven ook acte de
presence (wat erg leuk was) en de zang en gitaar van Ben viel in goede smaak.

Tijdens het strandfeest zijn aan de kinderen de nieuwe schooluniformen (op de verzamelfoto
hierboven hebben de kinderen die aan) en schooltassen uitgereikt. De mooie blauwe kleur
staat de kinderen fantastisch! De tassen zijn gepersonaliseerd met een handafdruk van de
kinderen!

Last but not least is onze juf Nengah bevallen van een gezonde zoon. Ze geniet nu nog van
van haar bevallingsverlof maar we kunnen haar gelukkig weer snel verwelkomen en dan is het
team weer compleet.
Wanneer jullie met regelmaat nieuwtjes over Jembatan Senang willen zien en lezen, like dan
onze facebookpagina https://www.facebook.com/JembatanSenang/ daar wordt met regelmaat
nieuws geplaatst.
Dit was in een notendop de periode van december 2016 tot half april 2017 bij Jembatan
Senang. We zijn zeer tevreden hoe alles verloopt op school en blij met de inzet van onze
juffen, de vrijwilligersters Jenny en Sabine en de onontbeerlijke steun van onze donateurs.
Het Bestuur,
Nel Lagas, Kees Sinjorgo, Els Sinjorgo, Anke van de Linden, Roy Kooymans en Ad
Landheer,

JEMBATAN SENANG – NEDERLAND

Ook in Nederland gaan onze activiteiten door.
BESTUUR
Vorig jaar hebben in Nederland onze tweede Algemene bestuursvergadering gehouden en
volgende maand zullen we de derde Algemene bestuursvergadering houden. Het bestuur is als
volgt samengesteld: 1. Mevr. Nel Lagas, voorzitter 2. Ad Landheer, secretaris en PR. 3. Kees
Sinjorgo penningmeester 4. Anke van der Linden als vertegenwoordigster van het project
Brillen voor Bali 5en Els Sinjorgo, bestuurslid. Inmiddels is ook Roy Kooymans toegetreden

tot het bestuur, eveneens als vertegenwoordiger van Brillen voor Bali. Roy en Anke hebben
samen 1 stem in het bestuur. Zie ook de website waar de leden iets over zich zelf vertellen.
ANBI STATUS
Jembatan Senang heeft sinds september 2014 de ANBI STATUS verkregen. Dit houdt in dat
giften aftrekbaar zijn voor de belasting (zie onze website)
BEN HEART FOUDATION – www.ben-heart.nl
Ben Heart treedt tijdens de charity diners voor JS in Bali geheel belangeloos op voor
Jembatan Senang en luistert ons jaarlijkse strandfeest op. Daarnaast steunen ze een gezin
waarvan 1 van de kinderen op Jembatan Senang zit.
STICHTING SHARE TO SERVE – www.share2serve.nl
Ruim 2 jaar gelden maakten wij met 2 dames uit NL kennis. Ook zij zijn tijdens een bezoek
aan Jembatan Senang enthousiast geraakt voor ons project op Bali. Inmiddels hebben zij ook
hun eigen stichting opgericht. Zij zetten zich in voor kleinschalige projecten waar dan ook ter
wereld. Zij hebben voor Jembatan Senang daar ook een plaatsje voor ingeruimd. In 2016
hebben zij een afdak op de speelplaats gesponsord. Hiermee hebben we een schaduwrijke
plek tijdens de gymlessen. In 2017 hebben zij een donatie gedaan voor de hulpmiddelen die
gebruikt worden bij fysiotherapie.
STICHTING BALI FOR ALL – www.baliforall.nl
Dit jaar mochten van hen wederom een donatie ontvangen voor logopedie zodat we deze hulp
het komende jaar kunnen continueren.

Last but least:
Hartelijk dank aan al onze trouwe Vrienden van Jembatan Senang, zij zorgen voor een
maandelijkse bijdrage. Dit geld wordt gebruikt voor de juffen die we in dienst hebben en
FANTASTISCH hun werk doen!
HARTELIJK DANK – TERIMA KASIH BANYAK
Kees en Els Sinjorgo

