JEMBATAN SENANG –
BALI
Voorwoord
Beste Vrienden van Jembatan Senang,
Op de valreep voor het nieuwe jaar ontvangt u onze nieuwsbrief. Een nieuwsbrief die onder
andere in het teken staat van het tienjarig bestaan van Jembatan Senang. Uiteraard laten we dit
heuglijke feit niet ongemerkt voorbijgaan. Op 29 januari 2019 zal in Candidasa het feest
plaatsvinden, waarbij vooral de kinderen in het zonnetje zullen staan.
Verderop in deze nieuwsbrief vindt u alle informatie met betrekking tot het jubileum.
Het gaat goed met Jembatan Senang. De groepen zitten vol en de juffen zijn enthousiast. Ook
financieel gaat het nog goed, maar het aantal tientjes-donateurs loopt een beetje terug. Reden
om in deze laatste nieuwsbrief van 2018 aandacht te vragen hiervoor: zijn er in uw
kennissen/vrienden/familiekring mogelijk mensen die maandelijks een tientje (elk ander
bedrag is eveneens van harte welkom!) willen doneren aan dit sympathieke project? Ik
begrijp heel goed dat deze tijd van het jaar gebruikt wordt voor vele aanvragen voor goede
doelen, maar Jembatan Senang is uw bijdrage dubbel en dwars waard! (ons
bankrekeningnummer is NL26KNAB0731673832 tnv Jembatan Senang)
Rest mij nog om u en uw dierbaren hele fijne feestdagen te wensen en een heel goed en
gezond 2019.

Nel Lagas
voorzitter

Hoe is het Jembatan Senang vergaan sinds de laatste niewsbrief van dit voorjaar? Er zijn het
laatste half jaar helaas 2 jongens gestopt bij Jembatan Senang. Dat zijn Putu Agus en Putu
Libra. Putu Agus woonde best ver weg van onze school in de stad Semarapura en voor de
ouders werd het te veel om hem naar school te brengen. Het stoppen van Putu Libra heeft ook

met de inzet van de ouders te maken. Het is heel jammer om afscheid te moeten nemen van
leerlingen maar zonder de medewerking en inzet van de ouders gaat het niet.
We hebben ook weer een nieuwe leerlinge verwelkomd in de afgelopen periode en wel
Komang Ari. Een heel lief, enthousiast en vrolijk meisje die het erg naar haar zin heeft bij
ons. Totaal hebben we 16 leerlingen en dat is gezien de verschillende groepssamenstellingen
ook wel het maximale dat we aankunnen.

(Komang Ari met op de achtergrond Komang Yustika)
In de vorige nieuwsbrief hadden we al aangegeven dat we een nieuwe vrijwilligster van AVI
hebben, genaamd Rhonda. Rhonda heeft samen met de juffen de behandelplannen per kind
aangepast of voor nieuwe kinderen een behandelplan gemaakt. Vanwege haar grote ervaring
in het onderwijs heeft zij onze juffen al de nodige extra vaardigheden kunnen bijbrengen. Met
name waar het gaat om kinderen met autisme is ze in staat gebleken de juffen een andere
benaderingswijze aan te leren die werkt. Het is in de communicatie niet altijd even makkelijk
geweest vanwege het taalprobleem Engels/Indonesisch maar vanwege het wederzijdse
vertrouwen is dat helemaal goed gekomen en is er sprake van een goede samenwerking.
Rhonda zal ons team nog een half jaar versterken en in dat halve jaar zal ze zich met name
richten op het meer zelfstandig maken van de juffen. We hebben daartoe alle juffen bepaalde
verantwoordelijkheden gegeven waarbij ze in het aankomende jaar begeleid worden door
Rhonda. Dit zal er toe leiden dat Kees en Els zich terug kunnen trekken uit de dagelijkse
leiding van Jembatan Senang en meer op de achtergrond kunnen functioneren.

(Rhonda en Ketut Adi)
Qua natuurgeweld is er het afgelopen half jaar erg veel gebeurd in Indonesie, de aardbevingen
op Lombok en Sulawesi en de tsunami op Java nog zeer onlangs. Gelukkig heeft de Gunung
Agung, de vulkaan op Bali, zich het afgelopen half jaar rustig gehouden. In juli was er nog

wel grote schrik omdat men dacht dat er een grootscheepse lava stroom uit de vulkaan kwam
maar gelukkig waren het slechts "lavaspetters" die een stevige bosbrand veroorzaakt hadden
en omdat het nacht was dacht men dat die bosbrand een lavastroom was maar tot nog toe is er
slechts sprake van kleine activiteit en zijn alle vluchtelingen weer thuis. De aardbeving op
Lombok en de naschokken daarvan zijn in het district waar Jembatan Senang gehuisvest is
zeker gevoeld maar gelukkig heeft de school en geen van de leerlingen of ons personeel er
schade van ondervonden.
Verder is de 2e helft van het schooljaar goed verlopen en hebben we onze gebruikelijke
activiteiten inclusief het 2-wekelijkse zwemmen goed kunnen uitvoeren.

(zwemles)
In deze nieuwsbrief willen we u ook iets meer informatie geven over Brillen voor Bali.
Brillen voor Bali is een onderdeel van Jembatan Senang.We zijn in 2010 begonnen met het
aanmeten van kinderbrillen, omdat wij, opticiens in Nederland, tot de ontdekking kwamen dat
er veel kinderen waren met een slecht gezichtsvermogen. Dat betekent dat je niet goed mee
kunt komen op school, dus niet goed kunt leren en ook geen goed vak kunt uitoefenen,
waardoor je later niet in je eigen onderhoud kunt voorzien. De monturen krijgen we van
fabrikanten in Nederland, we meten de ogen bij de kinderen en we laten de juiste
brillenglazen op Bali monteren. We hebben daar een afspraak met een optiekzaak over
gemaakt, tegen een gereduceerde prijs. We hebben gelukkig ook de mogelijkheid om de
kinderen van Jembatan Senang te meten en als dat nodig is, vragen we een consult bij een
oogarts aan. Ook volwassen, minder bedeelde mensen, proberen we soms van een bril te
voorzien. Het zijn allemaal nieuwe monturen, we gebruiken geen oude, complete brillen. We
zijn blij met de samenwerking met Jembatan Senang, omdat we samen deze kinderen en
kinderen op de lagere scholen, hiermee kunnen helpen.

Ja en dan last but not least, we bestaan inmiddels 10 jaar. Toch wel een mijlpaal die we niet
ongemerkt willen laten passeren. Er is in die 10 jaar veel gebeurd en een hoop bereikt en
Jembatan Senang is een vaste waarde geworden voor de plaats Candidasa en haar omgeving.
Het is goed te merken dat we ook door de plaatselijke bevolking worden gesteund. Op dit
moment zijn we de jubileumviering aan het voorbereiden. Zoals in het voorwoord al is
aangegeven zal dat op 29 januari plaatsvinden in Candidasa en wel in de vorm van een pasar
malam (avond markt) met eetstalletjes van plaatselijke restaurants en een nadrukkelijke rol
voor onze kinderen die o.a. een dans zullen opvoeren. Ook onze vriend en sponsor Ben Heart
van "The Ben Heart Foundation" zal acte de presence geven en een optreden verzorgen. De
organisatie is voor een groot deel in handen van plaatselijke ondernemers die Jembatan
Senang steunen.

(aan het oefenen voor de dans)
Ja, en dan zijn we inmiddels weer aangeland aan het eind van 2018. Weer een jaar voorbij
waarin we dankzij de steun van u als donateurs van Jembatan Senang het nodige hebben
kunnen doen voor de kinderen met een geestelijke en/of lichamelijke beperking in Candidasa
en omgeving. Werk waar we veel voldoening uit halen maar dat we zonder uw steun niet
zouden kunnen doen. Onze voorzitter heeft in het voorwoord al aangegeven dat we best nog
wat steun kunnen gebruiken dus wanneer u in uw omgeving mensen kent die nog op zoek zijn
naar het steunen van een goed doel: wellicht is Jembatan Senang wat voor ze. Nogmaals zeer
bedankt voor uw trouwe steun en hele mooie kerstdagen en een geweldig 2019 toegewenst.
Het Bestuur,
Nel Lagas, Kees Sinjorgo, Els Sinjorgo, Anke van der Linden, en Ad Landheer.

Wanneer jullie met regelmaat willen lezen over de voortgang bij Jembatan Senang en de
toestand met de vulkaan, like dan onze facebookpagina
https://www.facebook.com/JembatanSenang/ daar wordt met regelmaat nieuws geplaatst.

JEMBATAN SENANG – NEDERLAND
Ook in Nederland gaan onze activiteiten door.
BESTUUR

Deze maand hebben we in Nederland onze vierde Algemene bestuursvergadering gehouden
Het bestuur is nog steeds in dezelfde samenstelling: 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. 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.
BROEDERS VAN HUIJBERGEN
een bijdrage voor de fysiotherapie
CONGREGRATIE VAN DE ZUSTERS VAN ROOSENDAAL
sponsoring van onze schoolbus
Last but not 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

