JEMBATAN SENANG – BALI
Beste Vrienden van Jembatan Senang,
Hierbij de stand van zaken ten aanzien van het reilen en zeilen van Jembatan Senang vanaf
mei 2016 tot nu toe.
Er zijn in de afgelopen periode wat veranderingen geweest. Helaas hebben we afscheid
moeten nemen van Dewi. Dewi is een van de leerlingen die vanaf het begin bij ons was.
Doordat er thuis veranderingen hebben plaatsgevonden (er was een kindje geboren) werd haar
gedrag anders en werd ook de inzet van de ouders minder. Met veel verdriet hebben we dus
moeten vaststellen dat Dewi op een gegeven moment helemaal niet meer naar Jembatan
Senang kwam. Misschien dat het in de toekomst verandert maar vooralsnog houden we daar
geen rekening mee.

(Dewi)

Naast de aanmeldingen van de jongens Sopan en Ketut Adi die we de vorige nieuwsbrief al
hadden gemeld hebben we in het nieuwe schooljaar aanmeldingen van 2 meisjes Ayu en Iluh.
Ayu is vroeger al eens bij Jembatan Senang geweest en nu weer terug en Iluh is echt helemaal
nieuw. Voor beiden geldt dat ze nog in een soort van gewenningsperiode zitten maar we
hebben goede hoop dat ze hun plek gaan vinden bij ons.
Daarnaast hebben we ook een aanmelding gekregen van een meisje genaamd Komang die we
eigenlijk willen proberen zogenaamde pracitical skills bij te brengen zodat ze thuis mee kan
werken. Onze juffen en wijzelf zijn aan het nadenken hoe we zo’n programma zouden kunnen
opzetten en uitvoeren. Ook via de huisbezoeken zullen we proberen vast te stellen wat voor
praktische vaardigheden aansluiten bij de thuissituatie

(offertjes maken als praktische vaardigheid)
Voor wat betreft Fysiotherapie is er de nodige beweging. In de vorige nieuwsbrief hadden we
aangegeven dat we een aanvraag hadden lopen bij AVI (Australian Volunteer International)
voor een fysiotherapeut. Deze aanvraag is goedgekeurd en inmiddels zijn Kees en Els naar
Jakarta geweest voor een workshop van deze organisatie en in de maand arriveert onze
fysiotherpeute Jenny uit Australie. Zij zal ons ruimeen jaar steunen met de fysiotherapie.
Daarnaast hebben 2 jonge Balinese fysiotherapeuten aangegeven voor ons te willen gaan
werken. Wij willen dit combineren met onze vrijwilligster zodat die een jaar lang ook deze
jonge therapeuten kan begeleiden. Al met al zit er dus duidelijk schot in en kunnen we
hopenelijk continuiteit op het gebied van fysiotherapie bewerkstellingen. Tot slot heeft een
japanse vrijwilligster in oktober/novmber 3 weken lang Bowen Therapie gegeven (een soort
van fysiotherapie) waarbij ze ook thuisbezoeken aflegde en dat was voor iedereen een zeer
positieve ervaring.

(Eri op huisbezoek bij Gede en zijn familie)
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.

( Juf Wayan Tini samen met Gede)
Wat tenslotte zeker niet onvermeld mag blijven is dat onze juf Wayan Rusmiadi in november
is bevallen van een gezonde (dochter/oon, graag invullen Kees/Els) em nu geniet van
bevallingsverlof. Ook juf Nengah is in verwachting maar naar verwachting zullen ze niet
gelijktijdig met verlof zijn.
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 mei 2016 tot begin december 2016 bij Jembatan
Senang. We zijn zeer tevreden hoe alles verloopt op school en blij met de inzet van onze
juffen, de vrijwilligerster Eri en de onontbeerlijke steun van onze donateurs.
Het Bestuur,
Nel Lagas, Kees Sinjorgo, Els Sinjorgo, Anke van de Linden en Ad Landheer,

JEMBATAN SENANG – NEDERLAND

Ook in Nederland gaan onze activiteiten door.
BESTUUR
Dit jaar hebben we voor het eerst in Nederland een Algemene bestuursvergadering gehouden.
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 en Els Sinjorgo, bestuurslid. Zie ook de
website waar de leden iets over zich zelf vertellen.
ANBI STATUS
De penningmeester heeft alles op alles gezet om de ANBI STATUS nog dit jaar te regelen.
We kunnen dan ook met trots meedelen dat we die m.i.v. sept 2014 hebben verkregen. Dit
houdt in dat giften aftrekbaar zijn voor de belasting (zie onze website)
STICHTING SHAKI - www.stichtingshaki.nl
Tijdens het charity diner in Bali kwamen wij in contact met
Herjan en Annelies. Zij waren zeer onder de indruk van ons
project. Zij zegden ons toe dat zij zich wilden inzetten om
contact te leggen met de hierboven genoemde stichting voor
financiële hulp en wel in het bijzonder om structurele
fysiotherapie te gaan realiseren. Het bleef niet bij schone

beloftes, na diverse contacten werden we in oktober in Hulst uitgenodigd om een cheque van
deze stichting in ontvangst te nemen. www.stichtingshaki.nl
STICHTING SERAYA BARAT – www.inspiredbybali.com
Via deze stichting mochten we in het begin van het jaar al een donatie
ontvangen voor de salariskosten voor de chauffeur van het
schoolbusje. Een deel van de opbrengst van het prachtige boek: DOOR
BALI GEBOEID werd hiertoe gegenereerd. Daar bleef het echter niet
bij. Zij stelden ons een aantal boeken ter beschikking die we zelf
mochten verkopen; de opbrengst is voor JS. Inmiddels hebben we 24
exemplaren kunnen verkopen. Er zijn nog boeken te koop, misschien
een mooi cadeau voor de komende feestdagen??
Contact: elssin@hotmail.com
BEN HEART FOUDATION – www.ben-heart.nl
In Bali mochten we van hen een prachtig klim- en speelrek
ontvangen.
Ook dit jaar hebben we in Nederland contact met deze stichting
onderhouden. We zijn getuige geweest van een mooi optreden van
Ben Heart tijdens de Pasar Malam in Zeist. Ben Heart treedt tijdens
de charity diners voor JS in Bali geheel belangeloos op voor
Jembatan Senang.
STICHTING SHARE TO SERVE – www.share2serve.nl
Ruim 2 jaar gelden mochten wij met 2 dames uit NL kennis maken. 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.
Binnenkort laat de stichting weten wat zij voor Jembatan Senang willen/kunnen betekenen.
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.
STICHTING STEUNPUNT BALI – www.steunpuntbali.nl
Vanaf het prille begin van JS heeft o.a. deze stichting ons financieel ‘op
weg’ geholpen. Daarna hebben we van hen diverse keren donaties mogen
ontvangen bijv. voor speeltoestellen, reparaties aan gebouw etc. Nu hebben
we een mooie toezegging gekregen om bij te dragen aan de aanschaf van
een ‘jongere’ schoolbus. Zie hierboven.

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
Els Sinjorgo

