Stichting Kolewa Bali
Maak kennis met onze projecten

Bezoek projecten (1 dag met Wayan of Emi en Kolewa)
- locatie Kolewa in Denpasar. Onze thuisbasis “Rumah
Bicara”: patienten-verblijf voor circa veertien kids met o.a.
brandwonden, orthopedische problemen, KNO-klantjes etc.
- Bezoek aan de lokale markt en boodschappen doen met onze
staﬀ. (donatie rijst. olie, groente etc wordt zeer op prijs
gesteld)- eventueel bezoek aan een patientjes in het ziekenhuis
-

bezoek aan de sloppenwijk van Denpasar en een bijbehorend
schooltje. (bijdrage 800.000 idr ex boodschappen)
reservering via kolewaceo@gmail.com

Outreach: 1 dag met de Medicar van de stichting.
Regelmatig gaan we op outreach in Karangasem om huisbezoeken

Stichting Kolewa
Nederland:

af te leggen bij kinderen met een handicap, of voor controle van
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Stichting Kolewa
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van Bali kampt met problemen en armoede. Tevens brengen we
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stichting Kolewa p/a Clara
Waardenburg,
Prof.L. fuchslaan 1c, 3571 HC
Utrecht,

het welzijn van onze patientjes. U gaat dan met ons team mee op
stap en maakt een dag mee die goed aangeeft hoe het binnenland
een bezoek aan een kraamkliniek in Rendang.
Ook hier vragen we een bijdrage aan de stichting, van minimaal
1.250.000 IDR. (circa 85 euro). Dit geld besteden we aan het op
de weg houden van onze Medicar (benzine, verzekering en
onderhoud).
reservering via kolewaceo@gmail.com

Maak een operatie mogelijk
voor een kindje uit de NTTeilanden. Voor 550 euro
geeft u hen een toekomst,
een lach… een leven!

Dan het antwoord op de vraag wat je nog meer
zou kunnen doneren:
1) we hebben behoefte aan rollators en rolstoelen,
uit Nederland, je kunt deze gratis op je vlucht
meenemen als je zegt dat het voor eigen gebruik
is. Er staan veel rollators in NL niets te doen.
Bankrekening: IBAN:
NL79ABNA0980910668 tnv
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General administration &
accountant: Andre
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2) Er is behoefte aan tubes Sperti zalf. Veel vrouwen krijgen na de
bevalling last van aambeien. De zalf is hier niet verkrijgbaar en
zeer gewild. Dus meenemen uit Nederland.. Nestosil-zalf uit
Nederland voor brandwonden, ook iets wat we graag op voorraad
hebben. Kinderaspirine, vitamines, ontwormingskuurtjes, ADdruppeltjes, tweedehands hoorapparaten, brillen
3) handpoppen voor de logopedie-tas ,knutselmaterialen,
gezelschapsspellen, knuﬀels en kinderkleding.
Op Bali:
- Ons opvanghuis in Denpasar huisvest gemiddeld 12 patiënten
met begeleider (ouder), 7 staﬀ-leden en dag-patienten voor
logopedie. Hiervoor maken we dagelijks kosten die maandelijks
alleen al aan voeding circa 10.000,000 idr bedragen. (700 euro).
We zijn daarom heel blij als je op dag 1 (zie voorstel) tijd inlast om
bijvoorbeeld met os team boodschappen te doen en deze doneert.
Rijst, suiker, thee, olie, meel, waspoeder, schoonmaakmiddelen,
vitamine-pillen, handdoeken, zeep, shampo , luiers etc zijn meer
dan welkom.

TOT ZIENS OP BALI!

