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Even terug naar de 
aanvraag en de 
fondsenwerving 

Sinds 2014 biedt Kolewa een groep van zo’n 25 kinderen met 
hoorproblemen uit Karangasem op diverse manieren hulp. Samen met 
onze partner Lumina Hearing Center doen we onderzoek, hebben we 
hoortesten & hoorapparaten gefinancierd , ook geven we logopedie 
lessen, inclusief gebarentaal . 

Iedere week gaat het Kolewa team naar dit arme deel van Bali. 
De lessen vinden plaats in het huis van verloskundige Ibu Putu Nusrani 
(zie foto hierboven). Na bijna drie jaar zien we veel verbetering! De 
kinderen zijn minder verlegen nemen deel aan meerdere activiteiten 
en zijn gretig om nieuwe dingen te leren.(de kosten hiervan zijn niet in 
het onderstaande overzicht opgenomen) 

Kortom begin 2017 werd het tijd voor een stap voorwaarts! 

Ongeveer 8 kinderen waren op dat moment klaar om naar 
school te gaan. In hun eigen omgeving was geen passend onderwijs 
voor hen beschikbaar, maar op ongeveer 1,5 uur rijden is speciaal 
onderwijs wel mogelijk via onze veldpartner Yayasan Corti. In 
combinatie met extra lessen door onze staf en stagiaires in Rumah 
Bicara (ons opvanghuis) zouden ze zich zoveel meer kunnen 
ontwikkelen. We hadden een ambitieus plan:  Vanaf 2017 onderwijs 
voor deze kinderen mogelijk maken! Dankzij uw steun hebben we dit 
kunnen realiseren.  
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Hoe ging het daarna?  

De eerste groep van 4 kinderen (uit Karangasem) van het 
schoolproject, heeft  vanaf januari 2017 de proefperiode in een 
separate klas doorlopen. Eerst part-time, daarna full-time. Vanaf nu 
zitten ze ieder, op hun eigen niveau, op de juiste plek binnen de 
school voor dove & slechthorende kinderen van veldpartner Yayasan 
Corti. Ze vinden het geweldig en leren zo ontzettend veel! 

De eerste twee maanden regelden we het transport met een taxi, 
echter dankzij meerdere sponsors konden we met ingang van maart 
2017 een mooie Suzuki APV aanschaffen en daarbij chauffeur Komang 
in dienst nemen. Het is de oom van een van de leerlingen en 
inmiddels een zeer gewaardeerd teamlid van stichting Kolewa op Bali.  

In de maand juli mochten opnieuw drie kinderen in onze 
schoolbus stappen, zodat het totale aantal inmiddels op 7 kinderen is 
komen te staan. De beoogde achtste kandidaat kreeg helaas niet 
voldoende steun van het thuisfront, de ouders zagen het niet zitten 
hun kind iedere dag naar de verzamelplaats te brengen.  Deze plek 
wordt  binnenkort afgestaan aan een ander kind, eveneens uit 
Karangasem.   

Ondertussen gaan de lessen op locatie in Karangasem en in 
Rumah Bicara  (onze thuisbasis op Bali) gewoon door op zaterdag en 
zondag. De groep wordt gestaag groter, nieuwelingen maar ook de 
kinderen uit het schoolproject wonen de lessen nog regelmatig 
enthousiast bij.  
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De Kinderen uit het schoolproject: 

Ni Wayan Neni                            Pande gede widyanandha mahendra 

 

I wayan Kurniawan                                     Wayan Ponika Sari 

Agus Suriawan                 I Kadek Perdiawan         Putu Juniarta 
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Kurniawan en Ponika 
gingen  naar school 
vanaf  januari 2017

Agus, Kadek en  
Juniarta stroomden 
vanaf juli 2017 in. 
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De kinderen op diverse locaties: school voor dagelijks onderwijs, bij stichting 
Kolewa  voor de lunch en bijles en op de lokatie in Karangasem voor extra logopedie en 
gebarentaal samen met kinderen die nog niet naar school gaan. 
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Onze begroting eind 2016 : 

Aanschaf Suzuki APV                    15.000 euro 

schoolgeld, maandelijkse 

bijdrage, uniformen etc                 3.415 euro 

speciale activiteiten                            480 euro 

salaris chauffeur                              2.400 euro 

Benzine                                             1.200 euro 

Verzekering & onderhoud                600 euro 

                                                    ——————————————- 

                                totaal                23.095 euro 

Werkelijke kosten:

reiskosten jan/febr 4 kids                                  468,25  euro 

Aanschaf Suzuki APV                                    11.150,00 euro 
tax: inbegrepen voor eerste jaar. 

eenmalige bijdrage school, 
uniformen etc 7 kinderen                            2.027,85 euro 

totale maandelijkse bijdrage school         1.442,00 euro 
speciale activiteiten (schoolreis)                      79,25 euro 
schriften etc.                                                        21,15 euro 

salaris  & onkosten chauffeur                      1.870 ,00 euro 
onderhoud schoolbus, inclusief 
bestickeren, afdekzeil, matten etc                 521,25 euro 
benzine  op basis 10 mnd.                           1.872,00 euro                                                            
verzekering                                                         311,95 euro 
                                                                        ——————————————- 
                                                                sub   19.763,70 euro 
reservering 8ste kind.                                        400,00 euro*      (stroomt december in) 
reservering speciale activiteiten kerst                    81,40 euro 
                                                                   ——————————————— 
                                          totaal                    20.245 euro 
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Hoe  werd het project gefinancierd: 

Op tal van fronten werd aktie gevoerd en werden aanvragen gedaan om 
met name de schoolbus en het schoolgeld te verwerven. Via Social media, 
persberichten en ambassadeurs als Paul & Greet Kool van Gezinshuis Stella 
Luna wisten we op korte termijn voldoende fondsen binnen te halen om de 
bus te bestellen en de eerste vier kinderen naar school te kunnen laten 
gaan.  Gelukkig kwamen daarna nog een aantal prachtige donaties binnen 
om ook de resterende kosten voor 2017 te kunnen betalen. Hieronder een 
overzicht van  de Kolewa-vrienden voor het schoolproject.  

Gezinshuis Stella Luna               1800 euro                       salaris chauffeur 
Danny Westerveld                      1500 euro                       schoolproject 
Keukencentrum Zaandam           500 euro                       aanschaf auto 
VOB Partners                                2500 euro                      aanschaf auto 
J. Plantinga                                   1000 euro                      aanschaf auto 
Greet & Paul Kool                        2000 euro                      aanschaf auto 
particuliere giften                        2124 euro                      schoolproject  
Stichting WWVK                           3321 euro                     schoolgeld /uniformen 
stichting Koninklijke Auris          3000 euro                     schoolproject                  
Volkopi Sumatra                           2500 euro                     aanschaf auto/                       
                                                                                                schoolgeld / uniformen 
                                                      ——————————- 
                        totaal                    20.245 euro 

Hoe werden de betalingen verricht: 
- De schoolbus werd vanuit Nederland rechtstreeks betaald aan de dealer via een transfer van 

euro’s naar rupiah op hun bankrekening. 
- Het schoolgeld werd vanuit de Indonesische Mandiri Bankrekening overgemaakt naar Yayasan 

Corti 
- Chauffeur Komang ontvangt zijn salaris maandelijks cash. Vanaf oktober gaat ook dit echter per 

bank. 
- de maandelijkse bijdrage aan Yayasan Corti geschiedt per bank 
- tanken bij de pomp gaat cash, Komang houdt de kilometerstanden bij en levert zijn bonnen in 

bij teamleider Iluh Juliani (Ana) van het Indonesische team.  
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Meer informatie gewenst: email naar kolewaceo@gmail.com voor vragen en opmerkingen 
uwerzijds.
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