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Arjan nieuw bestuurslid van Stichting Futur.
Omdat de gezondheid van Fred helaas steeds meer achteruit gaat heeft hij zijn taak als
voorzitter neergelegd en overgedragen aan Fia. Omdat een stichtingsbestuur uit minimaat 3
personen moet bestaan hebben wij Arjan Wiegel bereid gevonden in het bestuur van de stichting
plaats te nemen. Samen met André Kamstra vormen Fia Wiegel en Arjan Wiegel nu het bestuur
van Stichting Futur.
Luh Widi Ariani, een Futur kind.
In noord Bali, in het dorp Banyalit, woont een meisje van 8 jaar dat
Luh Widi Ariani heet. Ze woont daar samen met haar oma en haar
jongere zusje in een eenvoudig huisje.
Toen Luh Widi baby was probeerde
haar vader de kost te verdienen door
frangipani bloemen te zoeken om te
drogen, maar toen ze 1 jaar oud was
verongelukte hij, helaas.
Haar moeder was in die tijd in
verwachting van een tweede kind.
De moeder van Luh Widi, die nu
weduwe was, beviel van een meisje,
Kadek Debi. Helaas verliet de moeder
na 3 jaar plotseling haar gezin en
bleven de 2 meisjes alleen achter.

Gelukkig hadden ze nog hun grootmoeder die de zorg voor hen op
zich nam. Hun grootmoeder heet Wayan Warti, ze is nu 75 jaar oud
en verdient de kost met plastic flessen verzamelen en verkopen.
Het hoofd van de school in Kalibukbuk vertelde aan de
medewerkers van Stichting Futur, Komang en Putu Ari, over de
moeilijke situatie van dit gezin en ze besloten dat Stichting Futur
Luh Widi zou helpen naar school te gaan.
Op de foto ziet u Oma met links Luh Widi en rechts haar zusje.

In 2017 ging Luh Widi, toen ze 7 jaar oud
was, naar de eerste klas van de
basisschool, dankzij de hulp van Futur.
Ze kreeg van de 2 medewerkers van Futur
alle benodigdheden om naar school te
kunnen gaan, zoals een rugzak,
schooluniform(men), boeken, schriften,
schoenen.
Als Luh Widi 's morgens vroeg wakker
wordt drinkt ze eerst een kop thee, voordat
ze om half 8 naar school gaat. Luh Widi is
een stil en verlegen meisje, dat moeite
heeft met leren; de leraar moet dan ook
geduld met haar hebben en ze moet veel
herhalen.

Meestal heeft Luh
Widi geen geld om in
de pauze in de
schoolkantine iets te
eten te kopen, maar
soms krijgt ze dan
wat van haar
vriendinnen.

Luh Widi heeft 2 uniformen: het bruine uniform en het rood-witte.
Vandaag draagt ze haar bruine uniform omdat er buitenlessen zijn,
maar normaal draagt ze haar rood-witte setje naar school.
Om half één gaat de school weer uit en gaat Luh Widi naar huis.
Nou, dan heeft ze ècht wel honger.
Als ze thuis is doet ze haar schooluniform uit en andere kleren aan en
helpt haar oma met het eten klaar maken. Ze sprokkelt hout voor het
vuur, maakt het vuur aan en doet de afwas.

Het eten bestaat meestal uit witte rijst, groente en chili saus en soms, als oma genoeg plastic
flessen verkocht heeft, met een beetje vlees erbij.

Eén dag in de week gaat ze om 3 uur naar de extra lessen van Futur,
vaak samen met haar zusje Kadek Debi en haar neefje Gede Budi.
Samen met die twee is Luh Widi wat minder verlegen. Meestal gaan ze
lopend, maar soms haalt Komang of Putu Ari hen op met de motorbike.
Daar krijgen ze hulp bij taal, rekenen, Engels, kennis maken met de
computer, zingen liedjes en tussendoor krijgen ze drinken met wat
lekkers.
Om 5 uur is het afgelopen en gaan ze weer naar huis en eten ze wat
rijst.

Om een uur of 9 is het tijd om naar bed te gaan, samen met oma en zusje Kadek Debi, met z'n
drietjes in één bed.
Welterusten, lief kind, we hopen dat je dankzij de hulp van Futur een betere toekomst zal
hebben.

Kadek Aldy Satria.
We hebben weer een nieuw kind aan kunnen nemen
dat de hulp van Stichting Futur hard nodig heeft.
Hij heet Kadek Aldy Satria en hij is 11 jaar oud. Kadek
Aldy zit in de 5de klas van de basisschool in Panji
Anom, een dorpje in de bergen.
Hij heeft gelukkig nog wel beide ouders, maar ze zijn
erg arm.
Zijn vader werkt als assistent chauffeur bij het openbaar
vervoer. Op Bali wordt het lokale openbaar vervoer
meestal uitgevoerd door Bemo’s, dat zijn kleine busjes.
Zijn moeder doet soms de was of doet andere klusjes
voor mensen in de buurt.
U begrijpt dat het daar geen vetpot is!

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 krijgen. 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 5981066 (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

Wilt u de nieuwsbrief van Futur niet meer ontvangen, mail dan naar mail@futurbali.nl

