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Van het bestuur
In deze nieuwsbrief leest u alles over de
ontwikkelingen op Bali het afgelopen jaar.
En er is heel wat te melden!
Officiële erkenning
Net als overal bleef ook op Bali corona het
leven beheersen. Toch gebeurde er van
alles. Zo kreeg onze stichting op Bali in
maart de accreditatie van de landelijke
overheid in Jakarta en het bestuur van
Tabanan. Hiermee is de officiële erkenning
van Timeus een feit! De instanties zijn erg
onder de indruk van al het werk dat Ginting
en Ana verrichten voor de kinderen.
En wij zijn ontzettend trots op hen!
Yanto laat zijn diploma zien

Schooldiploma’s
Nog meer mooie resultaten: in mei rondden
Ledu, Yanto en Samuel hun school af met
een diploma. Een prachtig resultaat!
En op naar een mooie toekomst!
Met hun diploma’s op zak namen Samuel
en Ledu in juli afscheid van Timeus. Samuel
werkt nu als masseur op Bali. Ledu ging
terug naar Soemba. Hij heeft een baan
gevonden in een chique hotel als masseur.
Ook Stephanie nam afscheid en ging naar
Soemba. Zij werkt in een schoonheidssalon
en heeft een eigen bakkerijtje.
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Ledu en Samuel: trots op hun diploma

Nieuwe leslokalen
Afgelopen jaar kregen drie nieuwe
leslokalen vorm op een stuk grond
grenzend aan ons huis. Dankzij een
crowdfundingsactie en diverse donaties van
onder andere het Bartiméus Fonds en fonds
Kind & Handicap konden we de bouw
realiseren. In de nieuwe lokalen gaan de
kinderen de massage-, muziek-, computeren Engelse lessen volgen. Zo hoeven de
lessen niet meer plaats te vinden in huis.
Ideaal die aparte lesruimtes, we zijn er blij
mee!

Extra slaapkamers
En het bleef niet bij drie leslokalen. Door
een donatie uit Bali konden we ook nog
twee extra verdiepingen boven de lokalen
maken. Hier zijn nu drie extra kamers voor
de kinderen. En op de bovenste verdieping
kamers voor Ginting, Ana en hun dochters.
Elke verdieping heeft douches en toiletten
bij de slaapkamer en terrassen. Heel fijn
dat we dit alles konden bouwen!

Kijk op www.timeus.nl voor meer informatie en het laatste nieuws, volg ons via facebook
www.facebook.com/timeusnl of bel: 06-28892524. Donateur worden? Elke bijdrage is van harte welkom
op rekening NL40 RABO 0135 0633 96 t.n.v. Stichting Timeus in Tilburg.

Een ruimer kantoor
Ginting moet voor Timeus ook het nodige
administratiewerk doen. Zijn kantoor is in
de loop der jaren veel te klein geworden
voor alle paperassen.

Twee nieuwe bewoners in 2022
Komend jaar mogen we twee meisjes van
Soemba verwelkomen in ons huis! Het is
nog even wachten tot ze zijn ingeënt tegen
corona, maar we kijken uit naar hun komst.
In onze volgende nieuwsbrief stellen we de
kinderen graag aan u voor.
De nieuwbouw mét twee extra verdiepingen

In 2021 konden we het eindelijk
verbouwen. Nu heeft Ginting alle ruimte om
goed te kunnen werken.

We danken iedereen voor de steun in het afgelopen jaar.
Vanuit Nederland en Bali wensen we u fijne feestdagen en een goede jaarwisseling.
Op naar een gezond en voorspoedig 2022!

Kijk op www.timeus.nl voor meer informatie en het laatste nieuws, volg ons via facebook
www.facebook.com/timeusnl of bel: 06-28892524. Donateur worden? Elke bijdrage is van harte welkom
op rekening NL40 RABO 0135 0633 96 t.n.v. Stichting Timeus in Tilburg.

