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Beste lezers, donateurs, sponsors
en belangstellenden,
Sinds begin dit jaar hebben Stichting
WINS en Stichting Bali Bundar de
handen ineengeslagen, en het
startschot gegeven voor het opzetten
van een educatie centrum in Seraya
Tengah.
Voor u ligt onze gezamenlijke
nieuwsbrief.
Dit ter viering van onze succesvolle
samenwerking, en tevens om u te
informeren over de status van ‘’ons’’
Seraya Project.
Met niets begonnen, maar met veel
energie en motivatie van onze
mensen op locatie hebben we binnen
een half jaar een mooie basis
neergelegd om verder te groeien.
Langs deze weg willen wij ook alle
sponsors, vrijwilligers donateurs,
childsponsors, en belangstellenden
bedanken, voor alle hulp, donaties, en
andere bijdragen die we hebben
mogen ontvangen.
Ook willen we het woord geven aan
dhr. Wayan Berata, onze pas
benoemde coördinator in Seraya.
Onze complimenten gaan naar hem,
voor wat hij met weinig middelen in
een paar maanden tijd voor elkaar
gekregen heeft.
Vijftien kinderen vallen nu onder zijn
verantwoordelijkheid.

Stichting WINS
Er is inmiddels een locatie gevonSeraya is een klein langgerekt dorp, den, maar er staat nog niets. Geen
geen
kantoor,
geen
langs de kust van Oost Bali, in de klas,
speelplaats.
regio Karangasem.

Seraya

Er is weinig werk, er is wat visserij en
landbouw, maar dat is zeker niet
voldoende voor de meeste ouders Het huis van onze locale coordinator,
om de monden van hun kinderen te dient voorlopig als basis.
voeden, laat staan ze een degelijke
schoolopleiding te laten volgen.
Veel kinderen in dit dorp zijn volledig
wees of halfwees, mede door de
gebrekkige gezondheids-zorg in dit
gebied. De meeste kinderen volgen
wel de basisschool, omdat dit gratis
is, maar daarna houdt het vaak op en
zijn zij genoodzaakt om reeds op
jonge leeftijd te gaan werken.
Om deze vicieuze cirkel te
doorbreken en om te voorkomen dat
de kinderen in een kindertehuis
geplaatst worden, hadden wij
besloten om hier wat aan te gaan
doen.

Wij wensen u veel leesplezier,

Het resultaat is de samenwerking van
WINS en Bali Bundar, met een basis in
Seraya, waar de kinderen nu
opgevangen worden, en waar voor
educatie gezorgd wordt..

Trudy Mentink,
Bali Bundar

Stand van Zaken

Gill Rijnenberg,
WINS

Het nieuwe Education Center gaat
heten: Yayasan Seraya Bundar.

Voorlopig studeren de kinderen
‘onder de boom’.
Het belangrijkste voor nu is dat de
kinderen onderwijs volgen, en
opvang hebben.

Het team in Seraya
Onze coordinator in Seraya is
Wayan Berata.
Wayan Berata is verantwoordelijk
voor de dagelijkse operatie, en de
coordinatie van de bouw projecten,
en de implementatie van het WINS
educatie programma.

My name is
I Wayan Berata
I am 29 years old,
and I live in Bali,
in the village of
Seraya.
I am proud to be
a Balinese.
When I was a child, I wanted to help
and protect my community, and at
first I wanted to join the army.
But it makes me sad, that most of the
people of my village are poor and not
educated, and that they cannot
support their children to go to school
for education. My passion is reading
books, and my dream is to help the
children in my village get education,
so they can also read, and learn to
build a future for themselves.
In May 2009, the people of the Bali
Bundar Foundation told me about the
WINS project.
I was happy with their program which
is to support children to go to school.
Soon after that I was asked to setup
and run a Sanggar Belajar (Education
Center) in my village. That was a big
challenge for me. Because I have no
experience in running a yayasan, and
my English is not the best, but I did
not doubt for a moment and I decided
do it. I will give all I have to do that.
So I joined the Wins and Bali Bundar
project.
I am happy. My dream came true,
and the children now can go to
school.

hele wereld. De WINS curriculums
dienen voor hen als leidraad. Marja
Het WINS programma heeft als doel,
de Jong van Bali Bundar bezoekt
om de kinderen zelfstandigheid en
Seraya regelmatig en adviseert.
eigen verantwoordelijkheid bij te
brengen. Naast het volgen van het
regulier onderwijs, omvatten onze
additionele lessen o.a. :
 Engels- en computerles
 Cultuur (dans en muziek)
 Seksuele voorlichting
 Vaardigheden, o.a. communiceren
 Toekomstgericht
denken
en
plannen (o.a. eigen bankboekje en
eigen boekhouding)
 Fysiotherapie
Het WINS programma is inmiddels
 Milieu en hygiëne.
succesvol
geimplementeerd
in
In ons programma dient ook elke Bedulu, Tianyar en Angkah, en op
Education
Center
op
termijn Java in de dorpjes Girikerto en
selfsufficient te zijn en in staat te zijn Tonjong.
de eigen dagelijkse operationele
kosten te kunnen dekken.
Er komt tenslotte een moment, dat
De projecten:
ze het helemaal ‘’zelf’’ moeten
Zoals vermeld staan er in Seraya nog
doen
geen faciliteiten.
Wayans huis wordt voorlopig als
kantoor/ computer ruimte gebruikt.

Het WINS educatie programma

Er moet dus nog veel gebeuren.
De korte termijn projecten die we nu
gedefinieerd hebben zijn gebaseerd
op het WINS model.

Een locale danseres geeft de kinderen les in
Balinese dans.

De Engelse lessen worden gegeven
door Putu Febri, een studente uit
Bali, die dit werk vrijwillig doet.

Wayan Berata

Wayan Berata wordt in de
dagelijkse operatie ondersteund
door zijn vrouw Wayan Mini.

Zo zijn er nodig:
- Een kantoor, voor het mgt. Team.
- Een computerlokaal, t.b.v. de
computerlessen en waar de
kinderen hun eigen financiele
administratie doen
- Klein klaslokaal, voor de groepen
A en B (tot 12 jaar).
- Groot klaslokaal voor de groepen
C en D
- Kleine open aula of podium, t.b.v.
cultuurlessen en optredens.
- Gastenkamer, voor vrijwilligers.
(Dit genereert weer inkomsten)

Childsponsorship:

De additonele lessen worden
gegeven door vrijwilligers uit de

Ook is het WINS childsponsorship
programma in Seraya in juli van start
gegaan. Van de 20 kinderen hebben
nu reeds 5 kinderen een sponsor.
Dankzij financiele bijdrage van de
sponsors kunnen deze kinderen
onderwijs volgen.

Wilt u doneren, sponsoren, of
vrijwilligerswerk doen?
Zoals u kunt lezen hebben wij nog
veel werk te doen.

Uw hulp is daarbij welkom. Wilt u
helpen om Seraya op te bouwen,
wilt u een kind sponsoren, of wilt u
vrijwilligerswerk komen doen, neem
dan kontakt op met de mensen van
Stichting WINS of Stichting Bali
Bundar.

Stichting WINS Nederland

Onze gegevens vindt u onderaan in
deze nieuwsbrief.

Trudy Mentink en Gill Rijnenberg

Stichting Bali Bundar

Gill Rijnenberg

Trudy Mentink

Telefoon
Email
Website
Giro

Telefoon : +31 (0)172-244440
Email
: info@balibundar.org
Website : http://www.balibundar.org
ABN-Amro : 60.56.37.857

: +31 (0)6 5230 4618
: info@stichtingwins.nl
: http://www.stichtingwins.nl
: 4918125
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Wilt u geen informatie van Stichting WINS meer ontvangen, stuur deze mail dan terug en vermeld achter Onderwerp/Subject:
'STOP'

