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NIEUWSBRIEF
De laatste nieuwsbrief van Jembatan Senang dateert van april 2014. Hoogste tijd om de trouwe
Vrienden van Jembatan Senang te informeren over alle goede en mooie ontwikkelingen van ons
project.
Tijdens ons verblijf in Nederland hebben we niet stil gezeten, wij hebben, Kees en Els, diverse
powerpoint presentaties gegeven. Dit alles heeft geresulteerd in fondsenwerving bij diverse
organisaties en privé donaties.
Daarnaast hebben we gesprekken gevoerd met vrijwilligers en stagiaires voor hulp aan en
deskundigheidsbevordering voor de staf van Jembatan Senang. Inge, studente kinder- en
jeugdpsychologie te Utrecht, is sinds september actief bij JS met het in kaart brengen van het
ontwikkelingsniveauniveau van de kinderen. Lynette Duncan, een professor
uit Australië, heeft vooral over autisme ons allerlei materiaal en ‘tools’
aangereikt. En in oktober heeft Lara, fysiotherapeute uit NL, zich 4
weken ingezet op haar gebied en diverse waardevolle adviezen gegeven. In
februari 2015 komen nog eens 2 studenten pedagogiek van de Haagse Hoogeschool. Zij gaan
verder met het werk van Inge. Zij gaan o.a. op basis van de bevindingen van Inge
handelingsplannen opstellen. Onze ‘juffen’ staan open voor alle hulp die op deze manier geboden
wordt en dat stellen we zeer op prijs.
Het is ons gelukt om Gede Agus (14 jr) te plaatsen op een school voor speciaal onderwijs in Klungkung, hij verblijft daar door
de week intern. Het gaat goed met hem. Een andere jongen (Komang Ane 14 jr) wilde niet meer naar JS komen en zijn
moeder wil hem niet naar Klungkung laten gaan. Helaas kunnen we niets meer voor dit kind betekenen. De lege plaatsen zijn
inmiddels alweer ingenomen door 4 nieuwe kinderen
variërend in de leeftijd van 4 tot 12 jaar m.n. Iluh Dian
en Made Sari, beiden met het Syndroom van Down en
Ketut Ayu en Gede. Deze kinderen hebben beiden
fysieke problemen. Opvallend is dat we meer kinderen
krijgen met een lichamelijke beperking. Ook deze
kinderen gingen in het verleden niet naar school en
kregen dus geen ontwikkeling. Dit alles impliceert
eveneens dat we extra assistentie nodig hebben in de klas; met diverse kinderen moet er 1 op 1 gewerkt worden. We hebben
nu 5 juffen en een assistente in dienst. Het gebouw en het klaslokaal is door sponsoring rolstoel toegankelijk gemaakt.
Sinds kort hebben we contact met de International Humanity Foundation (IHF), gevestigd in deze regio. Zij sturen
regelmatig 3 kinderen naar onze handvaardigheidslessen om samen met onze kinderen actief bezig te zijn. Dit juichen wij
toe zodat er sprake is van een betere integratie, hetgeen wij hoog in ons vaandel hebben staan. Jembatan Senang =
Gelukkige Brug tussen de gemeenschap en kinderen met een beperking. Ook heeft IHF ons een geweldig aanbod gedaan.
Onze juffen mogen wekelijks komen voor Engelse lessen en computerlessen.

De Stichting Bali for All heeft hiervoor mede een donatie gedaan om de kosten voor het bovenstaande te dekken. Deze
Stichting sponsort eveneens de succesvolle spraaklessen.
Een volgend hartverwarmend aanbod kwam van Aquaria Resort te Samuh, dit is het hotel waar JS
elke 14 dagen met open armen ontvangen wordt voor de zwemlessen. Door de grote donaties van
de organisatie Sport en Spel uit Maasland én de Stichting Anak-Anak Bali (hulde aan hen ) waren
we in de gelegenheid om een (2e) hands auto te kopen om zelf het vervoer van de kinderen te gaan
regelen. Maar de eigenaren van Aquaria Resort boden hun gebruikte bus gratis aan! Het geld wat
we voor de aanschaf van de bus gereserveerd hadden, gaan we nu gebruiken om de bus helemaal op
te knappen en het salaris van een chauffeur te bekostigen. 3 nov. jl. zijn we gestart met het eigen
vervoer van JS en wat wij hoopten, gebeurde ook. Alle kinderen komen nu dagelijks heel trouw en
we zijn minder afhankelijk van de ouders of zij al of niet tijd hebben om de kinderen te brengen.
Door de financiële meevaller heeft het bestuur van Jembatan Senang besloten om m.i.v. dec. 2014
het pachtcontact van de grond waar ons gebouw op staat met 10 jaar te verlengen.
Zoals we eerder de Vrienden van Jembatan Senang aangekondigd hebben , is Jembatan Senang nu een zelfstandige
stichting. In een recordtijd hebben we de formaliteiten daarvoor in Nederland kunnen regelen. Alleen hadden we nog geen
voltallig bestuur. Ook daaraan hebben we gewerkt en we prijzen ons gelukkig met de uitbreiding van het bestuur. We
verwelkomen mevr. Nel Lagas woonachtig in Nederland, Dhr. Ad Landheer grotendeels woonachtig in Bali en Mevr. Anke van
der Linden mede initiatiefneemster van het project Brillen voor Bali. Dit project wordt door Jembatan Senang omarmd en
we bieden hen de mogelijkheid om in ons gebouw oogmetingen te doen. Op de website zullen zij zich t.z.t. voorstellen en ook
willen we op website van ieder kind een foto met een verhaaltje plaatsen. (planning voor dec. 2014)
We hebben bij JS veel bezoekers mogen verwelkomen o.a Ben Heart Foudation. Zij hebben hun medewerking toegezegd
voor het ‘charity dinner’ op 17 febr. 2015.

Last but not least. Een lieve vriendin van ons heeft een jaar gewerkt om een prachtige
quilt te maken. Ze heeft deze gedoneerd aan Jembatan Senang. In jan/febr. gaan we
hiervoor een loterij organiseren. Later berichten we hierover en ook over het uitstapje
naar de Bali Zoo in febr. 2015, wederom mogelijk gemaakt door de Stichting Mens en Dier.

We eindigen met onze hartelijke dank aan alle mensen en stichtingen, die aan het succes van Jembatan Senang hebben
bijgedragen en dit in de toekomst hopelijk zullen blijven doen.. Uit jullie betrokkenheid blijkt het warme hart voor het
project Jembatan Senang.
VEEL DANK DAARVOOR!
Kees en Els Sinjorgo

