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 ALGEMEEN JAARVERSLAG STICHTING TIMEUS 2022 
Vastgesteld op 16 februari 2023 
 
2022 begon voor Timeus op Bali met een bezoek op 22 januari aan een afscheidsfeest 
in Denpasar. Daar waren de kinderen uitgenodigd voor het afscheid van een hoge 
legerofficier. Het was een bijeenkomst waar maar liefst kinderen van 20 scholen 
aanwezig waren. Onze kinderen kregen een gitaar en cajun (soort houten drum) 
cadeau en bovendien nog een grote hoeveelheid rijst. Ook werden de kinderen en 
Ginting geïnterviewd voor te tv. Een hele mooie ervaring en natuurlijk ook mooie 
publiciteit! 
 
Op 21 april is het in Indonesië de Dag van Kartina. Deze vrouw kwam vroeger op voor 
de rechten van vrouwen. Dit wordt overal gevierd, op alle scholen en ook daarbuiten. 
Zo waren er ook wedstijden in winkelcentrum Lippo Mall in Kuta. Met o.a. een 
modeshow van inheemse kleding en poëzie en muziek. Onze kinderen droegen poëzie 
voor en wonnen daarmee mooie prijzen. 
 
Ook in Nederland stond de tijd niet stil. Zo was er in Tilburg een Kunst- en hobbyfair. 
Daar verkocht een enthousiaste vrijwilligster voor onze stichting eigen gemaakte jam 
en andere producten. Ze bracht daarmee voor ons een mooi bedrag bijeen. 
 
In juli en augustus bezochten twee Balinese studenten aan de universiteit van 
Bandung Timeus. Ze worden door de Balinese zuster stichting van Timeus 
ondersteund. Het zijn Putu Kerida Lesmana Putra, een blinde jongeman en Komang 
Tri Anggi Wahyuningtias, een slechtziende vrouw. Ze studeren sociale wetenschappen. 
Op Java reizen ze door een auto of brommer met chauffeur te huren. De jongeman 
geeft soms ook massages om wat bij te verdienen. Ze beginnen in september aan hun 
laatste jaar aan de universiteit. 
Tijdens hun verblijf bij Timeus op Bali hebben ze de kinderen van alles geleerd en 
geholpen als ze psychische problemen hadden. 
Ook hebben ze Ginting geholpen met de administratie. 
 
In augustus kreeg Timeus bezoek van de voorzitter van Fonds Kind & Handicap. Hij 
was erg onder de indruk van de activiteiten die wij verrichten en alles wat de kinderen 
al geleerd hebben. 
 
Later die maand reisde Ginting naar Flores. 
Op 10 en 12 augustus bezocht hij daar scholen voor gehandicapten. Hij ontmoette 
ook een blinde jongen en een blind meisje. Ze zijn zeer geïnteresseerd om bij ons te 
komen om meer te kunnen leren.  
Ook reisde hij naar de ouders van Ana en de familie van Yosep. 
 
24 september 2022: 15 jaar Timeus 
Op 24 september bestond Timeus 15 jaar. Dit jubileum is natuurlijk niet onopgemerkt 
op Bali voorbijgegaan. Dankzij vele donaties konden we een mooi jubileumcadeau 
aanbieden: een tweede keyboard voor in ons muzieklokaal. Dit was een grote wens 
van de kinderen. Ook zijn ze met z'n allen lekker uit wezen eten, waarbij de 
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 vrijwilligers die op Bali meehelpen natuurlijk waren uitgenodigd. 
In december werden ze ook nog getrakteerd op een feestelijk 
kerstdiner en kregen nieuwe regenkleding. Zeker in de regentijd een welkom cadeau. 
Daarmee werd 2022 feestelijk afgesloten. 


