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 2015 tot nu toe.
We hebben 2015 op de slechts mogelijke manier afgesloten. In de vorige nieuwsbrief hadden
we al gemeld dat het met de gezondheid van een van onze leerlingen Ketut Adi niet goed ging
en op de laatste dag van 2015 is hij overleden aan de gevolgen van zijn nierproblemen. We
hebben getracht de ouders in die periode zo goed mogelijk te steunen, maar het is natuurlijk
een verschrikkelijk verlies voor hen. Ook wij zullen de vrolijke, slimme en lieve Ketut enorm
missen, maar het troost ons dat we hem een mooie tijd op Jembatan Senang hebben kunnen
bezorgen.

Wat we vorige keer ook hebben gemeld is dat we graag een andere schoolbus wilden
aanschaffen omdat de oude bus niet echt veilig meer bleek te zijn. Dankzij mooie donaties
hebben we sinds januari 2016 inderdaad een splinternieuwe schoolbus waarin we de kinderen
op veilige manier van en naar school kunnen brengen. Volgens de Balinese rituelen is de bus
ook door een priester ingezegend. Voor onze chauffeur is dat een beter verzekering dan de
autoverzekering die we hebben afgesloten. De bus is inmiddels bestickerd en rijdt zeer
herkenbaar rond door de dreven van Candidasa.

We hebben een nieuwe aanmelding gekregen een aantal maanden geleden en de jongen
Sopan, die autistisch is, loopt inmiddels op een prima manier het programma mee. Sinds heel
kort hebben we een ander nieuw jongetje die op dit moment ter observatie meeloopt om vast
te stellen wat er precies met hem aan de hand is. Het vreemde maar ook wel mooie toeval wil
dat hij ook Ketut Adi heet net zo als onze overleden leerling. Bij deze Ketut zullen we eerst
moeten vaststellen of en hoe we hem kunnen helpen voordat we hem echt aan kunnen nemen
bij Jembatan Senang.
We hebben ook weer gedeeltelijk afscheid moeten nemen van een leerlinge. Komang Ari is,
na een aantal jaren bij ons te zijn geweest, gestopt. Ze is niet helemaal los van Jembatan
Senang, want Wayan Tini ons schoolhoofd blijft er op bezoek komen om de ouders te
adviseren. Komang kan nog altijd mee naar de zwemlessen, maar ze zal niet meer op school
komen. We hebben als Jembatan Senang nog de helpende hand toegestoken bij het aanpassen
van het huis, zodat Komang zich gemakkelijker thuis kan bewegen.

In februari hebben we dankzij de stichting Nijkerk Mens en Dier weer een uitstapje kunnen
maken en dit keer naar het Bali Birdpark samen met kinderen, ouders, leraressen, vrijwilligers
en aanwezige bestuursleden. Het was een zeer succesvol uitstapje waar alle aanwezigen met
volle teugen van hebben genoten.

In de afgelopen periode heeft de vrijwilligster Amy Muller Jembatan Senang geholpen om de
behandelplannen, die al eerder zijn gemaakt door de stagiaires Marin en Rinske, verder uit te
werken naar actieplannen. Met deze plannen gaan de juffen aan de gang om de kinderen nog
specifieker te begeleiden.
Voor wat betreft Fysiotherapie is er eigenlijk nog niet veel aan de situatie veranderd. We
willen nog steeds graag iemand gaan opleiden tot fysiotherapeut(e) en hebben ook al met
gegadigden gesproken maar tot nu toe zat daar nog niet de geschikte kandidaat tussen. We
gaan er echter zeker mee door. Daarnaast hebben we een aanvraag lopen bij AVI (Australian
Volunteer International) voor een fysiotherapeut. In principe hebben we daar ook goedkeuring
voor gekregen, maar we moeten onze beurt afwachten voor het wervingsproces in Australië.
Met andere woorden dit blijft een doorlopende zorg, waar we aan zullen moeten blijven
werken, omdat fysiotherapie in ons district zeer slecht voor handen is.
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.

Wanneer jullie met regelmaat nieuwtjes over Jembatan Senang willen zien en lezen, like dan
onze facebookpagina https://www.facebook.com/JembatanSenang/ daarop wordt met
regelmaat nieuws geplaatst.

Dit is in een notendop een schets van de ontwikkelingen in de periode van december 2015 tot
begin mei 2016 bij Jembatan Senang. We zijn zeer tevreden over hoe alles verloopt op school.
Wij zijn blij met de inzet van onze juffen, de vrijwilligster Amy en alle overige vrijwilligers
en de onontbeerlijke steun van onze donateurs.
Namens het Bestuur,
Ad Landheer,
Secretaris en PR

