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2020 was ook voor Timeus een bijzonder jaar: door de uitbraak van het coronavirus 
werden onze kinderen genoodzaakt om thuis te blijven. De voorgenomen start van de 
verkoop van spulletjes door de kinderen bij hun school kon helaas daardoor niet van 
start gaan. In dit verslag leest u wat er nog meer gebeurde in dit veelbewogen jaar. 
 
In januari kreeg Timeus op Bali bezoek uit Nederland. Het was niet de eerste keer dat 
deze gasten de kinderen bezochten en het was dan ook voor allemaal een warm 
weerzien. Ook ging Emiliana weer naar school. 
In Nederland stonden we die maand weer op een rommelmarkt in Tilburg waar we 
een goed verkoopresultaat boekten. Dat was ook zo op 1 maart, maar die markt zou 
als gevolg van de uitbraak van de corona epidemie helaas de laatste activiteit zijn die 
doorgang kon vinden dit jaar. 
 
Op 24 maart bestond Timeus 12,5 jaar. Jammer genoeg kon ook dit koperen jubileum 
maar op bescheiden schaal gevierd worden door de uitbraak van de corona epidemie 
op Bali. Ook in Nederland konden we maar op beperkte schaal aandacht aan dit 
jubileum besteden. Gelukkig steunden onze donateurs ons toch met een extra gift.  
 
In juli werden er in Tabanan twee grote borden met verwijzingen naar ons kinderhuis 
geplaatst. Nu kan niemand daar meer om ons huis heen. 
 
In augustus gingen Samuel, Ledu en Yanto naar school. Omdat kort daarna op Bali de 
scholen dicht gingen, volgden de kinderen vanaf dat moment thuis via opdrachten de 
lessen. Ginting had het er erg druk mee. Gelukkig kunnen de muziek-, massage-, 
computer- en Engelse lessen in huis wel doorgaan. 
 

In september kwam het negende kind naar ons huis op Bali. Damianus Dapa Loka is 
een 17-jarige jongen uit Soemba. Hij is slechtziend, heeft de reguliere basisschool 
bezocht, maar is daarna slechter gaan zien. Hij is de oudste van vijf kinderen: hij 

heeft twee broers en twee zussen. 
 
Zoals we aan het begin van deit verslag al schreven, was 2020 voor Timeus een 
veelbewogen jaar, zowel op Bali als in Nederland. Gelukkig zijn alle kinderen en de 
leiding op Bali nog gezond. We hopen van harte dat dat zo blijft en er gauw een einde 
zal maken aan alle beperkingen die het coronavirus heeft teweeg gebracht. We kijken 
hoopvol uit naar een mooi 2021. 


