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De gezondheid van Fred
Helaas gaat de gezondheid van Fred steeds verder achteruit en hij heeft nog maar weinig
energie. Zolang hij kan blijft hij zeer betrokken bij Futur en overleggen we alles.
De jongen die niet meer naar school wilde
Wij hebben bijna dagelijks contact met Putu Ari en Komang via
WhatsApp. Zo blijven we heel goed op de hoogte van Futur op Bali.
Soms is het heel moeilijk voor Komang en Putu Ari om kinderen te
helpen.
Om dit te illustreren volgt hier een verhaal over een jongen die al enkele
jaren geholpen wordt door Futur om naar school te gaan.
Zijn naam is Kadek Mardika en hij is 14 jaar oud.
Op 6 november 2018 hebben Putu Ari en Komang deze jongen in de
bergen bezocht, omdat hij gedeprimeerd was en al een paar dagen niet
naar school was geweest. Putu Ari en Komang hebben met hem gepraat
en daardoor voelde hij zich al wat beter.
Ze vroegen aan ons advies wat ze moesten doen. Het probleem met
hem was dat hij geen moeder meer had, de relatie met zijn vader slecht
was en hij geen geld voor eten had. Bovendien was de afstand van zijn
huis in Tegal Linggah naar school in Pancoran te groot om te lopen.
Wij hebben toen aangeboden dat hij op kosten van Futur vervoer naar school zou krijgen.
De volgende dag zijn Putu Ari en Komang naar hem terug gegaan en hebben het hem verteld.
Helaas wilde hij tòch
niet meer naar school.
PA en Komang hebben
hem nog een week de
tijd gegeven om erover
na te denken, maar
Kadek bleef bij zijn
besluit om niet naar
school te gaan.
Dan houdt het voor ons
op en kunnen we in zijn
plaats een ander kind
helpen.

In de vorige nieuwsbrief hebben we verteld over een nieuw kind, Kadek Aldy.
Extra lessen en aankoop tafeltjes.
Zoals u weet kunnen de
kinderen van Futur na
schooltijd extra lessen volgen.
In kleine groepjes van 4 tot 8
kinderen komen ze naar de
extra lessen, iedere dag
andere kinderen.
We hebben hiervoor een
“gazebo” gehuurd in de tuin
van Komang en haar man
Maha. Die “gazebo” is een
soort huisje van hout zonder
wanden, waar de kinderen
onder een overkapping kunnen
zitten.
De kinderen zitten in kleermakerszit bij
lage tafeltjes, waar ze op kunnen
schrijven of met de laptop bezig zijn. De
vorige tafeltjes waren versleten en er
werden daarom 4 nieuwe gekocht. U
ziet de tafeltjes op de bijgevoegde
foto’s.

De kinderen vinden het geweldig
om naar de extra lessen te gaan,
want het is niet alleen leerzaam,
maar ook heel gezellig! Het is
voor hen heel bijzonder om op de laptop te werken, Engels te leren of hulp
te krijgen bij het huiswerk en dit allemaal in een ongedwongen sfeer.

Tussendoor krijgen ze dan altijd wat te drinken en wat lekkers en
héél soms zelfs een ijsje!

De “juffen” Putu Ari en Komang maken er altijd iets leuks van. Petje af voor die twee!

Op de linker foto ziet u Komang als juf.
Putu Ari maakt meestal de foto’s.

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
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