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Het jaar 2019 is voorbij. Wij willen U in deze nieuwbrief bijpraten over wat er allemaal in
2019 is gebeurd op zowel beide locaties van Sjaki op Bali als in Nederland.
Helaas moeten we beginnen met droevig nieuws. In september is moeder Ibu
Dewa Ayu van de kinderen Dewa Gede en Dewa Ayu door een
verkeersongeluk om het leven gekomen. Zij zette zich altijd onvoorwaardelijk
in voor haar kinderen en de school. Wij leven mee met haar familie en
speciaal haar kids. Wij zoeken naar een oplossing om haar kinderen ook in de
toekomst te laten komen naar Sjaki.
Sjaki-Tari-Us - Algemeen
De stichting is dit jaar overgenomen door Casey van Harte. Casey is de broer van Thijs van
Harte. Thijs en Karin hebben zich 13 jaar ingezet voor de stichting en de 2 locaties hier op
Bali. Hun focus is nu gericht op het vervolg van Sjaki namelijk begeleid wonen van jong
volwassenen met een syndroom van down. De stichting die hiervoor opgericht is heet Stella
Mundi (www.stellamundi.nl) Op Bali zijn Karin, Thijs, Marijke, Caia, Tari door de kinderen
en leerkrachten van de 2 locaties met speciale ceremonies bedankt voor al het werk dat zij in
de afgelopen jaren hebben gedaan voor Sjaki en voor het starten van de nieuwe stichting.
Casey woont en leeft op Bali en is de operationele manager voor de stichting aldaar.
Het nieuwe bestuur gaat hem daarin ondersteunen en is samengesteld uit :
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Het bestuur stelt in overleg met Casey het beleid voor de stichting vast, stelt de kaders en het
budget vast waarbinnen Casey kan opereren. Periodiek legt Casey aan het bestuur schriftelijk

verantwoording af over de verrichte activiteiten in de voorafgaande periode.

Naast het bestuur heeft Sjaki nog steeds tal van ambassadeurs en partners die op vrijwillige
basis Sjaki uitdragen in hun netwerk en Sjaki financieel ondersteunen. Het is ondoenlijk om
deze allemaal te noemen met daarbij de kans iemand te vergeten. Het bestuur wil echter graag
haar waardering uitspreken voor al hun inspanningen die zij voor Sjaki hebben gedaan. Hun
bijdragen maken het mogelijk voor Sjaki om door te gaan met onze inzet voor de kinderen.
Lodtunduh
Waarschijnlijk weet niet iedereen dat Sjaki-Ubud in 2017 is verhuisd van het centrum van
Ubud (voetbalveld) naar Lodtunduh. Een mooie locatie op het terrein van de Bali Hati School
met 4 afzonderlijke af te sluiten klaslokalen en een prachtig uitzicht over de rijstvelden. Voor
de kinderen een ideale locatie omdat ze nu geen prikkels van elkaar ontvangen en zich
volledig kunnen focussen. Aan elk voordeel kleeft ook een nadeel en dat is dat we nu buiten
de loop van toeristen zijn en we aldus behoorlijk hebben moeten inboeten op onze inkomsten
van warung Sjaki. Maar goede voorzieningen voor de kinderen achten wij belangrijker.
Lodtunduh heeft 1 hoofdonderwijzer/locatie manager en 9 leerkrachten, 1chauffeur en 2
teenagers die koken voor de leerkrachten en tevens het gebouw onderhouden. In Lodtunduh
zijn we nu in staat 66 kinderen met diverse mentale beperkingen op te vangen.
Afgelopen jaar hebben we weer mooie projecten gedaan met de kinderen, nog steeds
maandelijks zwemmen, een opvangcentrum voor schildpadden bezocht en schildpadjes
vrijgelaten in de oceaan, een mooi muziekproject onder begeleiding van Job, Gaby, Rebecca
en Truus gedoneerd door het fonds Kind&Handicap, installatie van Wifi door een donatie van
Kind&Handicap(voorheen Stinafo), een dansproject voor ouders en kinderen van Bali Hati,
tal van ceremonies, rapport uitreikingen in Sanur en Bedugul, catering voor workshops
(NLP) van Nicole Schneider, 5 airco’s gedoneerd gekregen van studenten die de workshop
van Nicole volgden, we hebben daarnaast grote groepen uit Australië, USA en Hongkong
ontvangen en hun projecten laten doen met de kinderen.
Ondersteuning hebben we mogen ontvangen van studenten uit Duitsland, België en Nederland
die in het kader van hun stage opdracht ons op allerlei gebieden ondersteund hebben.
Daarnaast veel vrijwilligers die spontaan kwamen “aanwaaien” om ons te helpen op het
gebied van muziek, dans, sport en beweging. Tijmen Hobbel, een professionele fotograaf uit
Nederland kwam spontaan binnen lopen nadat hij gehoord had over ons werk hier. Hij heeft
ongelooflijke mooie foto’s gemaakt van de kinderen op beide locaties. Deze foto’s gebruiken
we nu op onze website en voor scholen in Nederland. Hij heeft niet alleen foto’s gemaakt
maar daarnaast hij heeft de kinderen ook muzikaal entertainend en ze vonden het fantastisch.
Singaraja
Hier staat een wat kleiner gebouw maar wel heerlijk intiem.
Zij worden begeleid door 7 leerkrachten, 1 chauffeur en 1 kokkin die ook het gebouw
onderhoudt. De kokkin wordt sinds november ondersteund door een teenager die graag wil
leren koken. Hij doet het voortreffelijk daarom gaan we hem in 2020 op de loonlijst te zetten.
Hierdoor wordt het voorbeeld voor de andere teenagers. Singaraja heeft ook een
verscheidenheid aan kinderen met een mentale beperking in totaal 41.
Ook in Singaraja hebben we mooie projecten gedaan en zijn we goed ondersteund door
studenten en vrijwilligers. Schoolzwemmen, rapport uitreikingen op het strand van Lovina de

dierentuin bezoeken, de kinderen medisch laten onderzoeken hetgeen mogelijk is gemaakt
door een donatie van het fonds Pikulan. De muziekdocenten Gaby, Rebecca, Job en Truus
hebben dankzij het fonds Kind&Handicap (voorheen Stinafo) de leerkrachten en kinderen
geleerd hoe zij eenvoudig muziek kunnen maken op muziekinstrumenten. Het project Inkluzi
begeleid door de studenten Kartika en Dou, houdt in samenwerken op het gebied van zang en
dans met de basisschool Immanuel en onze school. De uitvoering vond plaats in het open
theater in Singaraja en is opgenomen door BaliTV, dat was wel een kersje op de taart. Dankzij
een donatie van Kind&Handicap (voorheen Stinafo) hebben we nu ook in Singaraja Wifi.

Studenten Ivo en Michelle hebben hun kennis over begeleiding van de kinderen en coaching
met de leerkrachten gedeeld. Paul, onze adviseur op het gebied van kinderen met autisme, zet
zich dagelijks in met hart en ziel voor de kinderen en ouders.
Singaraja heeft ook nieuwe lokale sponsors gevonden en wellicht zijn dit de eerste stapjes om
in het noorden meer Balinezen te verleiden om Sjaki te ondersteunen.

Ondersteuning
We hebben in 2019 heel veel ondersteuning mogen ontvangen van spontaan opgezette acties
door scholen en bedrijven. Scholen die sponsorlopen hebben georganiseerd en (kerst)markten
gehouden waarbij de verkoop naar Sjaki werd gedoneerd. ( Kerst ) bonussen die gedoneerd
werden aan Sjaki en scholen die inzamelingsacties hebben gedaan.
Onnodig om te zeggen dat Sjaki hier geweldig blij mee is.
Dromen voor de toekomst
Het bestuur werkt aan een beleidsplan met als uiteindelijk doel de stichting levensvatbaar te
maken en op termijn, gedacht wordt aan een periode van 5 jaar, over te dragen aan de
Balinese gemeenschap.

Nu na 13 jaar hebben we de eerste concrete stappen gezet om een Indonesische stichting
(Yayasan) van Sjaki op te richten. We hebben kennis gemaakt met enkele Balinese personen
die onze Stichting bezocht hebben en ons hiermee willen helpen. We hebben geen haast maar
het is al fantastisch dat we deze 1e stapjes kunnen zetten. Hoe het totaal eruit gaat zien qua
aan- en besturing, welke rol Sjaki-Nederland gaat spelen weten we nog niet.
We gaan dit eerst goed gaan uitwerken. Een voordeel zal in ieder geval zijn dat een
Indonesische Yayasan er de mogelijkheid is van een geldelijke subsidie /ondersteuning vanuit
de overheid.
Het zou natuurlijk fantastisch zijn als we nog meer locaties Sjaki kunnen verwezenlijken op
Bali zodat nog meer kinderen met een mentale beperking kunnen ervaren wat onze kinderen
nu ervaren.
We zouden graag 2 nieuwe schoolbussen willen aanschaffen voor Lodtunduh en Singaraja.
De schoolbus van Lodtunduh is inmiddels 13 jaar oud en is duidelijk aan vervanging toe.
In Singaraja huren we maandelijks een zogenaamde SUV als schoolbus voor 4 miljoen
roepiah.
De aanschaf van een nieuwe bus zouden we in 4 jaar terugverdiend hebben.
Hopelijk gaan nieuwe donaties ons hierbij helpen.
We willen een project opstarten met de naam adoptiekinderen van Sjaki. Mensen kunnen een
kind digitaal adopteren. De helft van het geld is direct bestemd voor het kind, voor kleren,

medische ondersteuning etc etc. De andere helft gaat naar de stichting zodat ook de andere
kinderen kunnen profiteren van het gedoneerde geld. De te adopteren kinderen komen met
heel hun doopcel op de website. Wie ben ik, wat heb ik, wie zijn mijn ouders, wat doen ze,
waar wonen wij, hoe ziet mijn dorp eruit en mijn huis. Wie zijn mijn buren? Het is de
bedoeling dat de kinderen hun adoptieouders om de 2 maanden een foto, film of brief sturen
met de voortgang van hun ontwikkeling.
Peter Klein Gunnewiek uit Nederland is met het idee gekomen om de mogelijkheid te bezien
om het land naast Lodtunduh-school te huren en te bebouwen met een gebouw met
praktijkleerruimtes voor de teenagers. Hij wil hiermee ons de mogelijkheid geven om de
teenagers nog beter te begeleiden naar een mogelijke betaalde job in de samenleving. Peter is
de eerste stappen aan het zetten inzake crowdfunding samen met de stichting Wilde Ganzen,
die ons ook ondersteund hebben met de bouw van ons nieuw gebouw in Lodtunduh. Peter
heeft hiervoor speciaal nieuwe stichtingen in het leven geroepen 1 in Nederland – Happy
Birds en 1 op Bali – Society Rumah Kasih. Hij wil een nauwe samenwerking met Sjaki
realiseren.
We komen hier in onze volgende nieuwsbrief ongetwijfeld op terug.
We hebben dit jaar kennis gemaakt met de minister voor vrouw, gezondheid en zorg voor
kinderen. Zij gaat een programma opzetten om vrouwen in afgelegen dorpen op Bali te
informeren over hoe zij om moeten gaan met kinderen met een mentale beperking. Wellicht
gaan wij daar ondersteuning bij geven in de vorm van het beschikbaar stellen van onze
leerkrachten.
Een mooi jaar met downs en heel veel ups. We bedanken onze trouwe donateurs en sponsoren
met al onze warmte uit ons hart en hopen dat we ook in 2020 op hun steun mogen rekenen.
Alstublieft deel deze nieuwsbrief met zoveel mogelijk personen. Wij kunnen elke donatie
gebruiken. Zie ook de website www.sjakitarius.com of wil je iets bijzonders doen mail dan
naar info@sjakitarius.com

HET BESTUUR DANKT IEDEREEN DIE EEN WARM TOEDRAAGT AAN
SJAKI-TARI-US MEDE NAMENS ONZE KIDS

