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Bezoek aan Bali.
Het combineren van een vakantie met werkzaamheden
voor de stichting Futur blijft erg fijn om te doen. Relaxt
een boek lezen, wat trips maken in het noorden van Bali,
maar daarnaast ook onze twee medewerkers van Futur
bezoeken, werkoverleg houden en de kinderen
bezoeken. Dit geeft ons een goed gevoel over de manier
waarop het project wordt uitgevoerd. Natuurlijk hebben
we dat ook aan onze medewerkers Putu Ari en Komang
gezegd en hun bedankt voor het goede werk dat zij het
afgelopen jaar weer hebben gedaan voor de kinderen!

Fijn om weer nieuwe kinderen te kunnen helpen!
We kunnen, na het vertrek van een aantal kinderen die afgelopen jaar het voortgezet onderwijs
hebben doorlopen, gelukkig weer een aantal nieuwe kinderen helpen en dat allemaal dankzij uw
donaties voor Futur!
Gusti Ngurah Arista (links) en Ayu Dwik Febri
(rechts) zijn broer en zus. Gusti is 10 jaar oud en zit
in klas 3, terwijl zijn zusje Ayu van 8 jaar in klas 2 zit.
Vader en moeder zijn gescheiden en hebben beide
hun kinderen verlaten en zijn vertrokken. Opa en
oma zorgen nu voor de kinderen, terwijl de enige
inkomsten komen uit het maken van offertjes.
Gusti heeft misvormde benen, wat als baby in het
ziekenhuis is ontstaan. Wij denken aan polio, maar
volgens oma is het onbekend wat het is.

Dit jongetje en meisje zijn geen broer en zus, maar wonen vlak bij elkaar in
Gambuh, een klein plaatsje in de bergen.
De kleine jongen links, Agus Arel Gotowa, is 7 jaar en zit in klas 1. Zijn
vader is weggegaan en niet meer teruggekomen en leeft alleen bij zijn
moeder. Ze hebben geen huis, maar wonen bij familie, dan weer hier, dan
weer daar. Inkomsten zijn er vrijwel niet.
Het meisje links, Eka Apriliani, is 9 jaar en zit in klas 3. Zij kan niet goed
lopen. Vader en moeder zijn gescheiden en zijn verdwenen. Eka woont nu
bij opa en oma.

Putu Joga Wirianata is 6 jaar oud en zit in klas 1. Hij woont alleen bij zijn
oma omdat ook zijn ouders gescheiden zijn en niet meer voor hem zorgen.
Oma verkoopt offertjes die ze zelf maakt en kan daar nauwelijks van
rondkomen.

Hieronder staan nog 6 nieuwe kinderen die we gaan helpen. Het verhaal is bijna allemaal
hetzelfde, ouders zijn gescheiden en een of beide ouders zijn vertrokken en zorgen niet meer
voor de kinderen. De moeder of oma en opa zorgt voor hen. Inkomsten zijn er bijna niet, maar
als het heel erg nodig is helpt de familie nog wat en soms ook de naaste buren. Al deze kinderen
hebben we zelf bezocht en hebben onze hulp om naar school te kunnen gaan hard nodig.

Intan Dwiyani, 9 jaar, klas 4

Luh Julinda Anita, 9 jaar, klas 5

Ari Widiartana, 10 jaar, klas 4

Dewi Supartini, 10 jaar, klas 4
Septi Pradewi, 7 jaar, klas 1

Juli Astrawan, 7 jaar, klas 2

Extra lessen.
Tijdens ons bezoek en zeker ook in ons werkoverleg met beide medewerkers, hebben we lang
gesproken over de extra lessen na schooltijd. De extra lessen kunnen alleen gegeven worden
aan die kinderen die in de buurt wonen van de locatie waar de extra lessen gegeven worden.

Daarnaast gaan de lessen vaak niet door wegens erge
regenval, een van de vele ceremonies, vakantie of extra
lessen die sinds kort ook door de school wordt gegeven
(alleen voor het voortgezet onderwijs).
Denkend aan de kosten en wat het oplevert, hebben we vele
discussies hierover gevoerd. Uiteindelijk zijn we toch van
mening dat we met de extra lessen door willen gaan op basis
van de volgende afspraken:

De focus voor de extra lessen van Futur ligt nu meer op kinderen van de basisschool. De
kinderen van het voortgezet onderwijs komen vaak al niet door de extra lessen op school en ook
de computerlessen op het voortgezet onderwijs zijn de laatste jaren zo goed ingevoerd, zodat dit
op onze extra lessen niet meer nodig is.
Voor de kinderen van de basisschool bestaan de extra lessen
van Futur uit:
- helpen met huiswerk (indien nodig);
- Engelse les. Dit is erg belangrijk gezien het niveau van het
Engelse onderwijs op school;
- Computerlessen met de focus op de bediening en gebruik
van de computer / laptop;
- Wat meer leuke dingen zoals spelletjes, zingen, etc.

We zijn allemaal blij dat we op deze manier met de extra
lessen door kunnen gaan, maar hebben wel afgesproken
dat we het volgend jaar opnieuw bekijken of we doorgaan
met dit concept.

Stichting Futur op Facebook

Om nog meer bekendheid te krijgen zijn we ook op Facebook te vinden. U kunt ons vinden op
het URL adres http://www.facebook.com/Stichting.Futur. Als u daarbij ook de pagina (het logo)
een “like” wilt geven, dan kunnen uw vrienden dit ook zien om zodoende meer bekendheid aan
de stichting Futur te geven en wie weet of we wat extra donaties binnen kunnen halen. Dit is echt
nodig door de hogere kosten van de kinderen die doorgaan in het voortgezet onderwijs.

Hebt u vragen of opmerkingen, mail dan naar mail@futurbali.nl .

Wilt u geld doneren dan kan dat op rekeningnummer NL74INGB0005981066, ten name van
Stichting Futur, onder vermelding van "project Futur”. Het project is ANBI gecertificeerd,
waardoor de gift aftrekbaar is voor de belasting.

Hebt u familie, vrienden of kennissen die wellicht ook geïnteresseerd zijn in dit project, stuurt u
deze nieuwsbrief dan alstublieft door. De algemene projectinformatie van Futur staat op de
website www.futurbali.nl
Wij willen iedereen weer hartelijk bedanken voor de giften!
Fred en Fia Wiegel
Putu Ari Sinartini en Komang Suardaniasih

