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Kinderen verlaten Futur
17 kinderen verlieten in augustus het
voortgezet onderwijs en krijgen van ons dus
geen hulp meer. Dit afscheid blijft altijd een
moeilijk moment, omdat wij gekozen hebben
om kinderen te helpen vanaf de basisschool tot
en met de derde klas van het voortgezet
onderwijs.
14 kinderen waren in twee sessies aanwezig
om de laatste keer samen te zijn; 3 kinderen
konden niet komen. Ze bedankten u als
donateur voor uw hulp en hadden daarna nog
een gezellig samenzijn met een hapje en een
drankje.
Het is aardig om ook eens naar de cijfers te kijken,
want 7 van deze 17 kinderen werden al vanaf de
1e klas van de basisschool geholpen door Futur,
direct nadat Futur gestart was op 1 augustus 2008.
10 kinderen werden het schooljaar daarna
geholpen vanaf de 2e klas. Omdat we gestart zijn
in 2008 betekent dit dan ook een feestje voor het
10 jarig bestaan, volgend jaar in 2018

Er zijn trouwens nogal eens wat vragen van donateurs
of we een aparte school van Futur hebben. Nee, dat is
niet zo! De kinderen gaan naar de dichtstbijzijnde
school waar ze anders ook naar toe zouden zijn
gegaan, net als hun buurkinderen en vriendjes. Het
grote voordeel hiervan is dat ze geen stempel krijgen
opgedrukt dat ze op een school voor arme kinderen
zitten. Daarnaast scheelt het veel reistijd en geld, omdat de kinderen die we helpen soms ver uit
elkaar wonen en ook hoeven we geen gebouw te kopen of te huren en te onderhouden. Op deze
manier zijn we ook het goedkoopst en kunnen we meer kinderen helpen.
Het samenzijn en afscheid van deze kinderen werd afgesloten met een kleine gift van ons aan
de kinderen.

Gedichten van Dedi en Rima
Dedi is 9 jaar oud en zit in de 4e klas van de
basisschool en Rima is 10 jaar oud en zit in de
5e klas van de basisschool. Het zijn zomaar
twee kinderen van Futur die allebei een gedicht
hebben gemaakt voor u. De gedichten zijn in
het Indonesisch en worden in een video door
hen voorgedragen. U kunt deze video zien op
onze website www.futurbali.nl onder het kopje
“video”.

Ik heb op papier een vertaling van deze video in het Engels gekregen, welke wij weer hebben
geprobeerd zo goed mogelijk te vertalen in het Nederlands. Er zit nu geen rijm meer in het
gedicht, maar het geeft toch aan wat beide kinderen bedoelen.
Het eerste gedicht is van Dedi en gaat over zijn leraren.

Mijn leraar
Bedankt, mijn fijne leraar,
op school en bij Futur.
U geeft mij nuttige kennis
om later een gelukkig leven te kunnen leiden.
Elke dag leer ik van u
om mijn talenten te ontwikkelen.
Ik zal de lessen van mijn leraar altijd onthouden.
Nogmaals bedankt, mijn leraar!

Het tweede gedicht is van Rima en gaat over haar overleden vader.
Papa is overleden
Lieve papa,
u te verliezen is alsof mijn wereld is ingestort,
alsof al mijn kracht weg is
en mijn ziel gehalveerd.
Lieve papa,
uw heengaan raakt mijn hart,
uw heengaan verscheurt mijn hart,
uw heengaan maakt me verdrietig.
Lieve papa,
in de hemel mag u rusten in vrede
en ik hoop dat u daar gelukkig bent.
Ik hou van u.
Ik mis u.
Voor altijd!

Computergebruik bij extra lessen

In de nieuwsbrief van afgelopen juni hebben we al
gesproken over de nieuwe opzet van de extra
lessen. De kinderen worden in kleine groepjes
geholpen met hun huiswerk, leren omgaan met de
computer, Engelse les, samen zingen, spelletjes
doen, enzovoort.

Aangezien het werken met de computer erg belangrijk is voor
hun toekomst, hebben we besloten dat de kinderen van de
basisschool meer les op de computer krijgen. Tevens vinden de
kinderen het erg leuk en interessant om te leren omgaan met
de computer, omdat ze thuis, en meestal ook op de
basisschool, hiervoor de middelen niet hebben.

Nu we een tijdje verder zijn hebben we het leren omgaan met
de computer gecombineerd met Engelse les. De kinderen
leren nu hoe ze een computer moeten bedienen, het gebruik
van programma’s zoals Excel en Word en het schrijven van
Engelse oefeningen op de computer.

Op de foto’s kunt u zien dat de kinderen ingespannen bezig zijn
op de computer, soms ook met z’n tweeën op 1 computer om
elkaar te helpen. Ze vinden het zo leuk dat ze geen tijd hebben
voor een drankje en een snack. Wij denken dat het op deze
manier leuk en leerzaam is om de kinderen op de toekomst
voor te kunnen bereiden.

Uitbarsting vulkaan Agung
Op 26 november is de vulkaan de Agung in het noorden van Bali weer gaan werken. Een
rookpluim van 6 km hoog met as en lava is daarbij vrijgekomen. De vulkaan ligt hemelsbreed op
ongeveer 60 km van de plek waar de meeste kinderen van onze stichting wonen. Er is op dit
moment geen overlast of gevaar voor onze medewerksters en de kinderen. Het wachten is nu op
de grote uitbarsting waarbij we hopen op een goede afloop voor omwonenden van de vulkaan.

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 IBAN: 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

