Nieuwsbrief juni 2017

De schoolspullen moeten weer ingekocht worden.

Ieder jaar zijn onze twee zeer gewaardeerde
medewerksters op Bali, Putu Ari en Komang,
weer heel druk met het inkopen van de
schoolspullen voor de kinderen van Futur.
Met schoolspullen bedoelen we uniformen,
rugzakken, sokken, riemen, petjes,
enzovoort. Daarbij horen ook schoenen,
omdat de kinderen niet op slippertjes op
school mogen komen. Er zijn meerdere
uniformen, zoals voor sport, scouting en
natuurlijk het gewone rood-witte uniform.
Alles bij elkaar is het nogal wat!
Putu Ari en Komang gaan eerst inventariseren wat er nodig is en maten
van de kinderen opnemen, waarvoor ze alle families moeten bezoeken
op hun motortje.

Daarna gaan ze naar de winkels om de spullen te kopen waarbij Ketut,
de man van Putu Ari, hen helpt met het vervoer per auto.
Voordat de scholen weer beginnen moeten alle spullen uitgedeeld
worden, gepast en eventueel geruild en dat alles weer op de motorbike
naar alle families.
U kunt u voorstellen dat zowel de ouders als de kinderen ontzettend blij
zijn als ze de schoolspullen krijgen!
Toen wij op Bali waren hebben wij zelf ervaren hoe dankbaar de
mensen zijn.

Extra lessen nieuwe stijl
Zoals we de vorige keer al hadden afgesproken met
Putu Ari en Komang, hebben we nu alleen nog maar
extra lessen voor de kinderen van SD, dat is de
basisschool. De kinderen van de middelbare school
(SMP) krijgen tegenwoordig op school vaak al extra
les, dus dat is niet meer zo nodig.

Zoals u weet houdt “extra lessen” in dat de kinderen
geholpen worden met hun huiswerk, leren omgaan
met de computer, Engelse les krijgen, samen zingen,
spelletjes doen, enzovoort. Dit vindt plaats in de tuin
van Komang. Gezelligheid en saamhorigheid staan
hierbij voorop.

Tussendoor krijgen de kinderen wat te drinken en natuurlijk wat
lekkers. U kunt u voorstellen dat de kinderen heel graag naar de
“extra lessen” komen!

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

