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Niet minder, maar anders begaafd! 

Het vergroten van de leermogelijkheden, communicatievaardigheden en zelfredzaamheid van kinderen 

met een verstandelijke beperking. 

Augustus 2021 

Nieuwsbrief over het 1e halfjaar van 2021.  

Het jaar van Corona, het jaar van hopen op betere tijden, het jaar van maatregel op maatregel, het jaar 

waar vele Balinezen hun baan verliezen, het jaar waar de armoede zienderogen toeneemt, het jaar waar de 

2 scholen van Sjaki gesloten zijn.  

Sjaki-Tari-Us - Algemeen 

Onze vaste sponsoren hebben het ook moeilijk en daardoor zijn de donaties minder dan de jaren hiervoor. 

Gelukkig voor ons hebben we toch van enkele sponsors toch nog een behoorlijke donatie mogen 

ontvangen zoals Pikulan, Fonds Kind& Handicap, Touch of Bali, en particulier de familie Raemsch 

uit Duitsland van ettelijke honderden tot duizenden euro's. Onze ambassadeur uit Rotterdam Jan van 

Halderen was ondanks sterk verminderde inkomsten in staat om ons te ondersteunen.   

 

Het is verschrikkelijk aan te schouwen wat er nu gebeurt op Bali. Nog steeds geen toeristen en steeds 

meer Balinezen die geen inkomsten hebben en volledig afhankelijk zijn van familie en buurtgenootschap. 

Voedsel is zeer belangrijk en dus houdt Sjaki zich ook daarmee bezig. Dankzij de vele trouwe donateurs 

konden we ook in het 1e halfjaar van 2021 voedselpakketten actie doen. De ouders, leerkrachten en staff 

zijn nog steeds zeer dankbaar dat zij een voedselpakket mogen ontvangen. En nog steeds is het voor hun 

onbegrijpelijk dat er personen zijn in deze wereld die vanuit hun hart “vreemde” personen ondersteunen.  

Voedselpakketten. Zolang het noodzakelijk is hebben we natuurlijk jullie steun hard nodig.  

Onze leerkrachten krijgen nog steeds 50% van hun salaris doorbetaald. Als een van de weinige 

stichtingen hier op Bali blijven we dat doen. Ook doen we op kleine schaal (privé) projecten zoals de 
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aanschaf van een tempel, de leerkrachten die een nieuw uniform krijgen aangemeten voor de donderdag. 

Donderdag hier op Bali is het verplicht om in traditionele klederdracht te werken. Een zeer mooie kabaja, 

sarong, saput, gudang.  

Kinderen zijn ook de dupe geworden van de genomen maatregelen veel kinderen hebben een 

leerachterstand opgelopen en sommige moeten we opnieuw begeleiden. We houden online lessen en we 

houden huisbezoeken om de kinderen in een vertrouwde omgeving les te geven. Helaas kunnen we niet 

iedereen bereiken met online lessen want niet iedereen heeft een smartphone en geld voor data internet.  

We proberen natuurlijk elk kind te bereiken en te ondersteunen in deze moeilijke tijd.  

 

Op de website: https://www.sjakitarius.org kan men nog altijd voedselpakketten doneren. 

Ons richtgetal per ronde is 137 pakketten, deze zijn dan voor 114 families en 23 leerkrachten/staff.  

1 ronde kost € 1.210,00.  

 
 

We bedanken onze trouwe donateurs en sponsoren die ons in 2021 onvoorwaardelijk hebben 

ondersteund.  Onze warmte en liefde vanuit ons hart is voor U.  

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 

mailto:info@sjakitarius.org
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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. 


