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Vastgesteld op 26 april 2019 
 
In 2018 kregen de kinderen op Bali regelmatig bezoek uit Nederland. 
Zo ontvingen Ginting en Ana bezoekers op 20 januari, 16 februari, 6 april en 27 
september. Alle bezoekers werden zeer gastvrij onthaald en waren onder de indruk 
van al het werk dat Ginting en Ana verzetten en de vorderingen die de kinderen 
maken sinds ze bij ons wonen. Ook werden de bezoekers steeds getrakteerd op een 
heerlijke lunch van Ginting en massages en schoonheidsbehandelingen door de 
kinderen die zo hun vaardigheden konden demonstreren. 
De bezoekers kwamen nooit met lege handen en hadden altijd van alles voor de 
kinderen meegenomen. We zijn erg blij met al deze giften. 
 
In maart bezocht Ginting samen met Gidion en Samuel Soemba. De kinderen moesten 
daarheen om hun identiteitsbewijzen aan te vragen. Dat had nogal wat voeten in de 
aarde, maar uiteindelijk werd alles geregeld. 
Ook ontmoetten ze daar de ouders en broer van Gidion. Verder ontmoetten ze een 
blinde jonden en een blind meisje die graag naar Bali zouden komen. Hun ouders 
twijfelen echter nog om hen te laten gaan. Misschien het volgend jaar. 
Een andere ontmoeting was die met Ledu Bara. Hij is een blinde jongen van 13 jaar 
en was erg enthousiast om naar Bali te komen en reisde dan ook samen met zijn 
ouders, Ginting, Gidion en Samuel terug naar Bali. Inmiddels is Ledu helemaal bij ons 
gewend en heeft het erg naar zijn zin. 
 
In juli kwam Yanto bij ons wonen. Hij is een jongen van 13 jaar. Aan een oog is hij 
praktisch blind, met het andere ziet hij nog wel wat. Ook hij is nu al helemaal thuis bij 
Timeus. 
 
Op 23 november stond alle kinderen en verrassing te wachten. Ze gingen een dagje 
uit: naar een botanische tuin, bezochten een bakkerij waar ze heerlijke broodjes 
mochten uitzoeken en maakten een prachtige boottocht op een meer. Ze genoten 
enorm! 
 
In Nederland waren er op 28 januari, 25 februari, 30 september en 28 oktober 
rommelmarkten in Tilburg waar we present waren om met de verkoop van allerlei 
spullen onze kas aan te vullen. We zijn uiteraard ook dit jaar weer blij met alle 
donaties en andere giften die we dit jaar mochten ontvangen. 2018 was een mooi jaar 
voor Timeus! 


