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Ook in 2021 beheerste corona op Bali en in Nederland het leven. Maar ondanks dat
gebeurde er bij onze stichting van alles, zowel op Bali als in Nederland.
Al lange tijd koesterde Ginting de wens om een stuk grond, grenzend aan het perceel
waarop ons huis staat aan te kopen van de buren. Hij zou daar graag leslokalen voor
de kinderen bouwen, zodat niet alle lessen in huis gegeven hoefden te worden.
Om hem daarin te ondersteunen, startten we in Nederland op 14 februari een
crowdfundingsactie. We konden toen nog niet voorzien wat dit allemaal teweeg zou
brengen.
Op 16 maart hield onze voorzitter in een interview voor de lokale omroep van Epe en
Heerde een warm pleidooi voor de crowdfunding.
Op 19 maart bereikte ons goed nieuws uit Bali. De officiële accreditatie van Timeus
was daar een feit. Zowel de lokale overheid van Tabanan als de landelijke overheid in
Jakarta erkennen ons nu officieel. Een fantastische kroon op het werk van Ginting en
Ana!
Op 7 mei kwam er nog meer goed nieuws uit Bali. Ledu, Yanto en Samuel ontvingen
hun schooldiploma’s. we zijn ontzettend trots op dit door hen behaalde resultaat.
Op 1 juni was onze voorzitter opnieuw te horen via de lokale omroep van Epe en
Heerde. Dit keer vanwege een veiling van een schilderij voor de actie om grond aan te
kopen en de bouw van de leslokalen. Helaas is het schilderij (nog) niet verkocht.
Op 22 juni werd op Bali afscheid genomen van Ledu, Stephaie en Samuel. Ledu en
Stephanie gingen terug naar Soemba. Ledu kreeg een baan als masseur in een luxe
hotel en Stephanie heeft een eigen bakkerijtje en werkt in een schoonheidssalon.
Samuel is op Bali als masseur aan de slag gegaan. We zijn erg trots op hen. Zij zijn
de eerste kinderen voor wie we dankzij onze stichting een nieuwe toekomst hebben
kunnen realiseren.
Op 5 september was onze stichting in Tilburg present op de Wandelbosmarkt. Het was
prima weer en we deden goede zaken voor Timeus. Ook op 26 september waren we
te vinden op een rommelmarkt. Dit keer op het Wagnerplein in tilburg. Ook daar
behaalden we een mooi verkoopresultaat.
Intussen ging de fondsenwerving voor de aankoop van grond en de bouw van de
leslokalen onverminderd verder. En het resultaat mag er zijn. Uiteindelijk hebben we
de grond aangekocht en daarop een gebouw kunnen realiseren. Op de begane grond
bevinden zich drie leslokalen: een muzieklokaal, een massagelokaal en een lokaal
voor o.a. de lessen Engels en computervaardigheden. 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,
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Ana en hun dochters. Elke verdieping heeft douches en toiletten
bij de slaapkamer en terrassen. Een resultaat waarvan we bij de
start van de crowdfunding in februari niet hadden durven dromen. En omdat er nu
extra slaapkamers zijn bijgekomen kon ook het kantoor van Ginting worden
aangepakt. Dat stond allang op het verlanglijstje, want het kantoor was vanwege alle
papierwerk veel te klein geworden. Nu is een slaapkamer bij het kantoor gevoegd.
Daarmee is de ruimte enorm vergroot en kan het werk veel beter gedaan worden.
Dankzij alle donaties van fondsen, stichtingen en particulieren hebben we dit mooie
resultaat binnen een jaar kunnen bereiken. We zijn iedereen die hieraan heeft
bijgedragen ontzettend dankbaar voor de steun die we mochten ontvangen. 2021 was
daarmee ondanks alle beperkingen vanwege corona, op Bali en in Nederland voor
Timeus een zeer succesvol jaar.
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