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Van het bestuur 

In deze nieuwsbrief leest u alles over de 
ontwikkelingen op Bali het afgelopen jaar. 

Er is weer veel gebeurd! 

 
Feest en cadeaus 

In januari waren de kinderen welkom op 

het afscheidsfeest van een hoge 
legerofficier in Denpasar. Er waren in totaal 

20 scholen. De kinderen van Timeus kregen 
er een paar mooie cadeaus. Zoals een 

gitaar en een cajun, een soort houten 

drum. Plus een grote hoeveelheid rijst. Er 
was tv bij en de kinderen en Ginting 

werden geïnterviewd. Mooie publiciteit dus! 
 

Poëzie op de Dag van Kartini 

Kartini kwam op voor de rechten van de 
vrouw in Indonesië. Ter nagedachtenis aan 

haar is elk jaar op 26 april de dag van 

Kartini. Deze dag wordt in heel Indonesië 
gevierd. Bijvoorbeeld met modeshows van 

inheemse kleding, poëzie- en 
muziekwedstrijden. De kinderen van 

Timeus deden mee aan een poëziewedstrijd 

in winkelcentrum Lippo Mall in Kuta. 
Hiermee wonnen ze mooie prijzen. 

 
Bezoek uit Bandung 

 

In juli en augustus kreeg Timeus bezoek 

van twee studenten van de universiteit van 
Bandung. Links op de foto de slechtziende 

Komang Tri Anggi Wahyuningtias (kortweg 
Bertha), rechts de blinde Putu Kerida 

Lesmana Putra. Beiden studeren sociale 

wetenschappen en krijgen ondersteuning 
van de Balinese zusterstichting van Timeus. 

Deze ondernemende studenten reizen per 

auto of  
 

 
brommer met chauffeur. Putu verdient wat 

bij door massages te geven.  
Tijdens hun verblijf bij Timeus leerden ze 

de kinderen allerlei kookvaardigheden, 

zoals cake bakken. Verder werkten ze mee 
in het kantoor van Timeus en ze 

ondersteunden Ginting als de kinderen 

problemen hadden. Na haar examen wil 
Bertha praktijkervaring opdoen op Java, in 

de buurt van Jakarta. 
 

Ginting reist naar Flores 

 
 
In augustus bezocht Ginting op Flores 

verschillende scholen voor kinderen met 
een beperking. Hij ontmoette er ook 

kinderen met een visuele beperking die 

graag onderwijs bij Timeus willen gaan 
volgen. Zoals Astin en Anjelin op de foto 

hierboven. Omdat ze nog geen vaccinatie 

tegen corona hadden, konden ze helaas 
niet mee terugreizen naar Bali. We hopen 

hen komend jaar te verwelkomen! 
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Actie in Nederland 

Ook in 2022 hebben we weer mooie 
bijdragen gehad voor de stichting Timeus. 

Zo was er in mei in Tilburg een Kunst- en 

hobbyfair, waar een enthousiaste 
vrijwilligster zelfgemaakte 

producten verkocht. De 

opbrengst ging naar onze 
stichting. Hartelijk dank 

voor het mooie bedrag!  
 

 

 
 

15 jaar Timeus! 

Op 24 september bestond Timeus 15 jaar. 
Dit jubileum is natuurlijk niet onopgemerkt 

voorbijgegaan. Dankzij vele donaties 

konden we de kinderen op Bali een mooi 
cadeau aanbieden: een tweede keyboard 

voor in het muzieklokaal. Daarnaast zijn ze 

met z'n allen lekker uit eten geweest. Ook 
de vrijwilligers die op Bali meehelpen waren 

natuurlijk van de partij. Verder hebben alle 
kinderen een nieuwe regenjas gekregen.  

Zeker in de regentijd een welkom cadeau! 

Met kerst mogen ze nog een keer uit eten, 
maar dat is nog een verrassing.

 

Misschien heeft u voor komend jaar wel reisplannen naar Bali. Denk dan aan ons: de 

kinderen van Timeus ontvangen u hartelijk! Wellicht kunt u ook wat spullen uit 
Nederland meenemen die we hen graag willen geven.  

Neem dan vooraf even contact op met ons. 
   

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

We danken iedereen voor de steun in het afgelopen jaar en wensen u alvast fijne 

feestdagen en een voorspoedig 2023!
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