Niet minder, maar anders begaafd!
Het vergroten van de leermogelijkheden, communicatievaardigheden en zelfredzaamheid van kinderen
met een verstandelijke beperking.
Augustus 2021
Een nieuwsbrief in coronatijd waarin we u kort informeren over de stand van zaken rondom Sjaki-TariUs, op Bali, Indonesië. Zoals u zult begrijpen, hebben wij in dit coronajaar weinig bezoekers kunnen
ontvangen. De situatie op Bali is nog steeds zorgelijk; scholen blijven gesloten met name in het Noorden
en alle geldende maatregelen zoals afstand houden etc. blijven gelden. Ook op Bali wordt volop ingeënt,
nu is meer dan 70% ingeënt met de eerste prik (Sinovac) en van die 70% heeft ook meer dan 60% de 2e
prik gehad. Bali mikt om eind september om 85% de eerste prik te hebben gehad en dan ook 75% de 2e
prik. Maar er is nog een lange weg te gaan voor iedereen aan de beurt is geweest.

Voor degenen die Sjaki-Tari-Us nog niet zo goed kennen:
Aanleiding
Als kind op Bali met een verstandelijke beperking word je niet zo geaccepteerd als in Nederland. Door
gebrek aan kennis over en bekendheid met verstandelijke beperkingen, weten mensen niet waarom deze
kinderen zich anders gedragen. Daarnaast wordt vanuit religie een grote stempel gedrukt op hoe men met
kinderen met een beperking om dient te gaan. ‘Het krijgen van een kind met een beperking was karma,
iemand uit de familie moet iets slecht hebben gedaan’. Dit zorgt voor veel schaamte bij de ouders richting
de buitenwereld.
Stichting Sjaki-Tari-Us (non-profit en Algemeen Nut Beogende Instelling) vindt dat een kind met een
verstandelijke beperking zijn eigen kwaliteiten heeft en net zoveel recht heeft om zichzelf te zijn, net als
ieder ander kind. Ze zijn niet minder, maar anders begaafd en mogen ook deelnemen aan de samenleving

1

als een gelijkwaardig mens. Sjaki-Tari-Us heeft als doel om kennis en ervaring te delen met leerkrachten
en ouders over, van, voor het begeleiden en opvoeden van kinderen en jongvolwassenen met een
verstandelijke beperking op Bali, Indonesië.
(Speciaal)onderwijs op Bali
Op Bali kent men speciaal onderwijs (SLB) voor kinderen vanaf 7 jaar tot ongeveer 14 jaar. Dit is, net als
het reguliere onderwijs, op uniform en boeken na gratis toegankelijk. Echter er is een toelatingsdrempel
van een IQ van 60 of meer. Ongeveer vier op de vijf kinderen wordt afgewezen voor het SLB, omdat ze
onder het niveau van een IQ van 60 zitten, of te ‘moeilijk’ (autisme, Niet Aangeboren Hersenletsel
(NAH), ADHD) gedrag vertonen. Deze kinderen hebben geen schijn van kans om op een zogenaamde
SLB te komen, laat staan op een reguliere school.
Sinds 2006 zet Sjaki-Tari-Us zich in voor kinderen met een verstandelijke beperking op Bali (Lodtunduh
en Singaraja) die buiten het reguliere- en SLB-onderwijs vallen.
Sjaki-Tari-Us biedt deze kinderen met een beperking (en hun ouders) begeleiding en onderwijs, omdat
juist deze jonge jaren zo belangrijk zijn in de ontwikkeling van deze kinderen. Hierbij spelen criteria op
basis van niveau/IQ en bijkomende gedragsproblematieken geen enkele rol. Behalve onderwijs biedt
Sjaki-Tari-Us jongeren en jongvolwassenen scholing en begeleiding bij het ontwikkelen van onder meer
praktische vaardigheden. Dat is ook iets wat niet beschikbaar is voor deze doelgroep vanuit de Balinese
overheid en community. De Balinese overheid financiert wel de SLB-scholen maar verder doen ze niets.
Sjaki-Tari-Us is de mening toegedaan dat elk kind met een verstandelijke beperking zijn eigen
kwaliteiten heeft en net zoveel recht heeft om er te zijn als ieder ander kind. Eén van de activiteiten die de
stichting ontplooit is het bieden van spel en onderwijs voor de kinderen die buiten het onderwijssysteem
op Bali vallen. Dit onderwijs wordt aangeboden vanuit de door de stichting zelf opgezette, speciaal
onderwijs scholen, waar momenteel 111 kinderen onderwijs krijgen, zingen, dansen en plezier maken.

Ontstaan
Initiatiefnemers van de oprichting van Sjaki-Tari-Us zijn Thijs van Harte, zijn vrouw Karin Leithuijser en
Marijke Lingsma (weduwe van Jacques).
Na de geboorte van hun jongste dochter Tari, die geboren is met het syndroom van Down, kwamen zij in
aanraking met de voorzieningen voor en het onderwijs aan kinderen met een verstandelijke beperking
hier in Nederland en werden hier erg enthousiast over. Tijdens hun reizen naar Bali dachten zij na over
hoe het voor deze kinderen in minder bedeelde landen gesteld is. Hoewel er scholen bleken te zijn voor
kinderen met een verstandelijke beperking, was er toch een schril contrast wat betreft professionaliteit en
onderwijsmiddelen ten opzichte van de westerse situatie. Wat verder heeft bijgedragen aan het idee om de
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stichting op te richten is dat de tweelingbroer van Thijs, Jacques (koosnaam Sjaki) in september 2002
overleed. Met behulp van de erfenis van Jacques is de Stichting Sjaki-Tari-Us in 2006 opgericht.
Sjaki-Tari-Us betekent dan ook:
Sjaki ter nagedachtenis aan Jacques, de tweelingbroer van Thijs, de oprichter van de stichting;
Tari prachtige kinderen zoals Tari (syndroom van Down) ondersteunen in hun ontwikkeling;
Us dit tot werkelijkheid maken door ons allen.

In september 2021 bestaat Sjaki-Tari-Us 15 jaar.
2020 is voorbij.
Wij willen U in deze nieuwbrief bijpraten over wat er allemaal in 2020 is gebeurd.
Helaas vermelden we in deze nieuwsbrief we zeer triest nieuws.
Men herinnert zich zeer zeker dat in september 2019 moeder
ibu Dewa Ayu van de kinderen Dewa Gede en Dewa Ayu door een
verkeersongeluk om het leven was gekomen. Begin 2020 is haar
dochtertje van 10 jaar Dewa Ayu, student van klas Bulan, door
longontsteking gestorven. Het is nauwelijks voor te stellen wat deze
familie in zo'n korte tijd heeft moeten doormaken. Sjaki steunt de vader
en Dewa Gede daar waar we kunnen.

Onze locatie in Singaraja kreeg ook te maken met verschrikkelijk
nieuws. Onze teenager Bagus overleed in mei 2020 plotseling door een
hersenbloeding. Het is niet alleen voor de familie een tragedie maar ook
voor onze leerkrachten. Kenmerk van Bagus "de jongen met de vingers
in zijn oren". Nadat hij een koptelefoon kreeg van Paul die de
omgevingsgeluiden neutraliseerde voelde hij zich heel gelukkig. Hij
was ook de jongen die probleemloos elke ochtend hindoe gebeden uit
zijn hoofd opdreunde. We missen hem zeer, maar doordat we over hem
praten en bij zijn foto offeren is hij nog steeds in gedachten bij ons.

2021
Belangrijkste nieuws was natuurlijk Covid19 die de hele wereld in zijn greep had en nog steeds heeft.
Dit heeft zijn effect gehad ook op Sjaki-Tari-Us. We hebben helaas onze beide scholen op de locaties,
Lodtunduh en Panji, verplicht moeten sluiten. Nu in de maand augustus 2021 zijn we 1,5 jaar dicht en dat
heeft zijn impact op de kinderen. Ontwikkeling staat stil en dat geeft voor sommige kinderen een terugval
van ettelijk jaren. Samen met de leerkrachten moeten we een goed plan maken hoe we deze kinderen weer
op hun niveau voor de sluiting kunnen brengen. Communicatie met de ouders is essentieel in deze.
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Sjaki-Tari-Us - Algemeen
Gelukkig hebben we ook prettig nieuws te melden. Onze vaste Sponsoren Pikulan, Fonds Kind&
Handicap, Pragmaat BV, Masenz BV, McRob BV, Midaca BV, Touch of Bali, BDS (Rotterdam) en
alle particulieren, hebben ons verblijd met mooie donaties van ettelijke honderden tot duizenden euro's.
Hiermee konden we weer maanden de operationele kosten betalen. Van de stichting Paulien kregen we
dankzij Agaath en Gijs een zeer mooie donatie. Onze kinderen konden hiermee 1 x extra in de maand
zwemmen. Helaas toen we hiervan gebruik wilden maken moesten de scholen dicht inclusief het hotel
waar we zwommen. We hebben nog geen gebruik kunnen maken van deze mooie donatie. Maar wat in
het bekende vat zit verzuurt niet.
De maand februari is van de heer Manish Patel. Hij maakte kennis met Sjaki-Tari-Us. Hij was zo onder
de indruk van ons werk, wat we doen voor kinderen met een mentale beperking dat hij spontaan aanbood
“hoe kan ik helpen”. We hebben hem verteld dat de huur van 2020 als een molensteen om onze nek hing.
Het huurbedrag bedroeg € 11.000,00 en we hadden al met de verhuurder, Bali Hati Foundation,
afgesproken dat we dit bedrag in 5 keer zouden voldoen. Spontaan bood hij aan om de totale huur voor
2020 van het land te doneren. Dit zijn pareltjes die je onverwacht vindt in een oester, glanzend en die
zonder voorwaarde met hart en ziel iets willen doen voor de kinderen van Sjaki.
Net als iedereen in de hele wereld heeft ook Bali te maken met de corona crises. De scholen zijn nu 12
maanden dicht en dat heeft niet alleen een behoorlijke impact op onze leerkrachten maar ook op de
ontwikkeling van de kinderen. Elk nadeel hebt ook zijn voordeel en dat is: we hebben kunnen werken aan
het door Agaath Hoeksma geschreven curriculum. We zijn hierdoor goed voorbereid voor het nieuwe
schooljaar. Daarnaast hebben we een grote schoonmaak gehouden d.w.z. alle papieren schoolspullen die
we niet meer gebruiken hebben we gearchiveerd in de vuilcontainer. Kapot speelgoed wat niet meer te
maken was weggegooid. Alle klassen zijn goed schoongemaakt en voorbereid op de corona maatregelen.
De impact van corona op Bali is gigantisch, toeristen zijn vertrokken en er worden voorlopig geen nieuwe
toeristen toegelaten. 95% van de Balinezen zijn afhankelijk van de toeristenindustrie dus geen toeristen
betekent geen baan en geen inkomsten. Het overgrote deel van onze ouders is dat overkomen, gewoon
van de ene op de andere dag geen baan, geen inkomsten. Geen inkomsten betekent ook echt geen
inkomsten. Men is totaal afhankelijk van familie, buren, de gemeenschap. Wij, als Sjaki hebben ons dat
zeer aangetrokken en zijn in april 2020 spontaan gestart met een voedselpakketten actie voor de ouders.
Het pakket bestaat uit rijst (10 kg), olie (1 liter), eieren (7 stuks), suiker (1
kg). Dit pakket kost € 9,45 voor Europese begrippen een klein bedrag maar
154.000 rp is echt een gigantische uitgave voor de Balinees. Van zo'n
pakket kan een gemiddelde familie 10 dagen eten.
Dan zie je ineens de positieve kracht van sociaal media. Na het posten van
het bericht op Facebook dat Sjaki voedselpakketten uitdeelde kwamen
spontaan donaties uit allerlei hoeken binnen op de rekening van Sjaki,
vanuit Nederland, Duitsland, Expats op Bali. GMB beheer BV, Fonds
Kind&Handicap, onze ambassadeur J. van Halderen, en vele privé
donateurs. Hartverwarmend om dit zo om mee te maken. We kunnen een
hele lijst opschrijven van kleine, grote donaties met naam en toenaam maar
ja we weten niet of dat toegestaan is. Maar creatief als we zijn en we toch deze donateurs willen bedanken
is een lijst met voornamen niet belemmerend....toch.
Dus met dank aan, Oya Center - "We kunnen niet van alle kinderen sterren maken maar we kunnen ze
wel allemaal laten stralen", Bea, Inge, D.E., Ton, Kadek, Ronald, Brigitte, Job, John, Nelleke, MR. Jan
(Bali), Jim, Anna, Arturo, Arie, Liesbeth, Vanya, Jimmy, Leny, Trudy, Shirley, Agaath&Gijs, Angela,
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Joyce, mw K.- M, mw vd B. - St., Elvira, H.D., Hans, Wouter, Angelique, Debby, Annalies, Erwin,
Linda, Jolanda, JC, Rijanne, Els, Saar, Ineke, Dick, Gerda, Lei, Leny. Wellicht heeft deze lijst
tekortkomingen waarvoor onze excuses. Ook in 2021 zijn we doorgegaan met het uitdelen van
voedselpakketten zolang het noodzakelijk is maar daarvoor hebben we natuurlijk jullie steun hard nodig.
Op de website: https://www.sjakitarius.org kan men nog altijd voedselpakketten doneren.
Ons richtgetal per ronde is 134 pakketten, deze zijn dan voor 111 families en 23 leerkrachten/staff.
1 ronde kost € 1.210,00.

Stand van zaken “Onze Dromen naar Realisatie” in 2020.
•
•

•

•

•

•

Sjaki overdragen aan de Balinese gemeenschap;
In verband met corona ligt deze activiteit stil.
Leerwerkplekken creëren voor onze teenagers/ jong volwassenen;
Samen met Peter, van Happy Birds waren de plannen in een ver gevorderd stadium.
Maar ook hier heeft Corona voorlopig een stokje voor gestoken.
Project adopteren van kinderen van Sjaki via de website
Functioneel is alles beschreven het hoe en wat, nu technisch nog te realiseren. Onze
webdesigner Robbin Schuchmann is hiermee druk bezig. Als richtdatum geldt 01 juni 2021.
Sjaki op Infotour door Bali
Headmaster Tedi was gestart in Noord-Bali (Singaraja en omgeving) om samen met stichting
Stepping Stone informatie te geven in dorpen over kinderen met een mentale beperking.
Ook dit initiatief ligt stil i.v.m Corona
Renoveren van beide schoolgebouwen
We gaan hier binnenkort mee starten met een mooi verkregen donatie van Salvatoriaanse
Hulpactie
Aanschaf schoolbussen
Ook voor dit project hebben we donaties binnengekregen maar nog niet voldoende om 2
schoolbussen te kopen
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Salarissen leerkrachten en staf
In plaats van de salarissen een up te geven hebben we moeten besluiten om vanaf augustus het
salaris te verlagen naar 50%. Alle leerkrachten en staf prijzen zich wel gelukkig te mogen
werken voor Sjaki want zij krijgen ten opzichte van vele anderen op Bali in ieder geval nog
salaris.
Projecten vernieuwen polo’s van alle leerkrachten en staf.
Dankzij een privé donatie konden we alle leerkrachten en staf een polo aanmeten met logo en
naam leerkracht.
Project Bimbika
Project is gestart als proefproject met 20 families. Het project houdt in dat de families het
zogenaamde Aquaponic systeem krijgen waarmee ze vis en groente kunnen laten groeien en
uiteindelijk ook oogsten. Rond 01 mei gaan we het systeem evalueren. Bij succes gaan we het
uitrollen naar elk kind (familie). Dit systeem is een welkome aanvulling op het voedselpakket.
Upgraden kennis alle leerkrachten van Sjaki
Onze onderwijsadviseur Paul is hiermee drukdoende. Onze locatie in Panji heeft al 4
workshops gehad en ook Lodtunduh is druk bezig met workshops
Metafora Onze muur van dank
De muur is helemaal schoongemaakt en alle spreuken, logo’s van onze donateurs zijn er
opnieuw opgezet

We bedanken onze trouwe donateurs en sponsoren die ons in 2020 onvoorwaardelijk hebben
ondersteund. Onze warmte en liefde vanuit ons hart is voor U en hopen dat we ook in 2021 op jullie
steun mogen rekenen.
Aub, deel deze nieuwsbrief met zoveel mogelijk personen. Wij kunnen elke aandacht gebruiken.
Company Info:
Website https://www.sjakitarius.org
Email adres info@sjakitarius.org
ANBI: 8170.28.183
KvK: Haaglanden 27291997
IBAN/SEPA: NL95INGB0004845594
BIC: INGBNL2A
Bank: ING BANK N.V
Als u een donatie niet via de website maar rechtstreeks wilt doen op rekening van Sjaki-Tari-Us,
NL95INGB0004845594 ten name van Stichting Sjaki-Tari-Us, zou u dan, natuurlijk als u wilt, uw
naam en emailadres vermelden opdat we u middels een email persoonlijk kunnen bedanken.
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