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Feest 10 jaar Futur.
We zijn alweer enkele weken thuis na onze reis naar Bali, waar we onder andere het 10 jarig
bestaan van Stichting Futur hebben gevierd.
Alle kinderen van Futur, Putu Ari en Komang en hun families werden uitgenodigd voor een
grandioos feest. Ook onze zonen die eveneens op Bali waren, Arjan en Eelco, waren
uitgenodigd en hielpen mee met de voorbereidingen. En er wàs veel voor te bereiden! Er moest
een locatie gezocht worden, uitnodigingen gebracht,
eten en drinken besteld, een groot spandoek
ontworpen worden en er was nog veel meer te
regelen.
Voor de goede orde: dit feest werd niet door de
stichting bekostigd, maar betaalden wij uit eigen zak.
Met de manager van hotel Sunari hadden wij geregeld
dat wij voor het feest op de ochtend van 6 mei gebruik
mochten maken van het zwembad en een groot veld
onder de palmen, direct aan het strand gelegen.
En zondag 6 mei om 8 uur ’s morgens was het dan zover!
Eerst werd er geofferd, zoals bij elk feest op Bali wordt
gedaan.
Schoorvoetend kwamen de eerste kinderen en hun
ouders aan. Ze waren verlegen, omdat ze nooit in een
hotel kwamen.

Er hing een groot spandoek tussen de
palmbomen, waarop stond “Selamat
datang anak anak 10th aniversary
yayasan Futur”, wat betekent “Welkom
kinderen (bij de) 10de verjaardag van
stichting Futur”. Er was op het spandoek
ruimte gelaten, zodat de kinderen later er
iets mee konden doen.

Toen alle 70 kinderen aanwezig waren kreeg iedereen
een doosje met lekkere dingen en een bekertje water.
Er moest natuurlijk ook gespeecht worden; na een
inleidend praatje van Putu Ari hielden Fred en ik
samen een korte toespraak in het Engels, die dan
weer vertaald werd in het Indonesisch door Putu Ari.
En Febri, een Futur kind van 12 jaar, hield een
ontroerende toespraak in het Engels, wat ze heel
goed deed, vooral als je bedenkt dat op school
nauwelijks Engels wordt geleerd!

Een verjaardagstaartje voor de jarige Futur en een
verjaardagsliedje mocht natuurlijk niet ontbreken.
Daarna was het tijd voor spelletjes. Wat een plezier en een
hilariteit!
Er waren aardig wat
prijsjes te
verdienen, die heel mooi ingepakt waren. Sommigen
hadden het geluk een prijs te winnen.
Daarna werd het spandoek van de bomen gehaald
en op de grond gelegd en mochten alle kinderen
met een dikke stift hun naam erop schrijven en de
grote letters versieren.

Van al dat spelen krijg je honger en dus werd er voor
ieder kind een stukje warm gebakken kip gebracht
en voor de ouders een doosje met een kleine
maaltijd en drinken.

En tenslotte mocht er “gezwommen” worden! Na
enige aarzeling gingen de eerste kinderen het
ondiepe zwembad in.
Maar als er één schaap over de dam is volgen er
meer! Geen enkel kind kon zwemmen, dus stonden
Arjan en Eelco als waakhonden bij de rand van het
diepe om de waaghalzen tegen te houden.

Een badpak zijn ze op Bali niet gewend, dus gingen ze met hun kleren aan het water in; de
meesten hadden wel droge kleren meegenomen. Een paar kinderen durfden echt het water niet
in, maar vonden het wel leuk om te kijken naar de anderen.
Wij vonden het ook geweldig om te zien hoe het krioelde in het zwembad en wat een plezier ze
met elkaar hadden!
Toen het tijd was om weer naar huis te gaan,
hoefde Komang zowaar maar één keer de
kinderen te zeggen uit het water te gaan; ze
luisterden gelijk!
Vóór ze naar huis gingen kwamen de kinderen
allemaal netjes bedanken en een handje
geven.

Het was zowel voor de kinderen als voor ons
een onvergetelijk feest!

Overhandiging laptops.
In de vorige nieuwsbrief hebben we al vermeld dat we
3 laptops hebben gekregen van Freds vorige
werkgever Reggefiber (nu KPN). Deze 3 laptops
hebben we nu zelf kunnen overhandigen aan Putu Ari
en Komang, die er heel blij mee waren.

We hebben tijdens de extra lessen die we bijgewoond hebben
zelf kunnen zien hoe goed de laptops gebruikt worden. Soms
moeten de kinderen op hun beurt wachten om achter de
computer te werken en staan dan haast te trappelen om aan de
slag te gaan. Het is ook grappig om te zien dat de ouders van
een afstandje nieuwsgierig toekijken.
Door deze lessen hebben de kinderen van Futur zelfs een kleine
voorsprong op andere kinderen en wij zijn daar stiekem wel een
beetje trots op!

Fia neemt het werk over van Fred.
Helaas is Fred zeer ernstig ziek. Daarom neemt Fia het werk van Fred over.
Vanzelfsprekend doe ik mijn uiterste best om Futur zo goed mogelijk voort te zetten!

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

