
 

Hallo Special FRIENDS / sponsors. vrijwilligers, en geïnteresseerden van  

                                          THE BEN HEART FOUNDATION, 

Het nieuwe jaar komt er al bijna weer aan. Hoog tijd dus voor een terugblik van 2014 

We beginnen maar bij het begin van dit jaar. Het is een jaar zonder Pasar Bantu geworden. 
Dat is jammer, want we genereerden veel geld door het organiseren van deze 2 dagen. Nu dus 
zorgen dat we geld via andere wegen binnen halen. Zoals Ineke altijd zegt:” Wanneer er 
deuren gesloten worden, gaat ergens anders een raam open”. We laten het op ons af komen! 

Begin januari zijn Ben-Heart en Ineke weer voor drie maanden naar Bali geweest, om hun 
projecten te bezoeken en om te kijken wat er nodig is.  

De school Jembatan Senang bestond 5 jaar. Dat was natuurlijk een feestje waard. Met alle 
kinderen zijn we een dag naar het strand gegaan en hebben feest gevierd. U kunt dat op de 
foto’s van de Website van de Foundation zien. Wij konden Els en Kees een donatie van   1000 
euro doen voor de door hen opgerichte school in Candidasa. Dolblij waren ze er mee. 
Hiermee wordt het salaris van een juf betaald voor het komende jaar. Deze juf is speciaal 
opgeleid om de verstandelijke beperkte kinderen te kunnen begeleiden. Ook konden wij ze 
tandenborstels en tandpasta, houten puzzels, picto-l en diverse andere materialen cadeau doen. 
We stonden er versteld van wat er met de kinderen allemaal gedaan wordt en hoe ze vooruit 
gegaan zijn in een jaar tijd. Sommige kinderen zijn al met voorbereidend schrijven bezig. Ze 
maken muziek, wat ook samen met Ben-Heart werd gedaan, en er wordt voorgelezen. Er is 
een knutselmoment, heel goed voor de fijne motoriek. Natuurlijk zijn er ook 
gymnastieklessen en zwemmen. Om 11.30 krijgen de kinderen allemaal een bordje rijst. En 
een van onze vrijwilliger is deze dag aanwezig om met de kinderen pannenkoeken te bakken, 
daarna gaan de kinderen tandenpoetsen en naar huis. 

 Aan de school is ook een logopedist verbonden. Een KNO arts komt af en toe langs om 
gehoor te testen. Zo ziet U dat elke donatie ten goede komt aan de kinderen. Voor 2015 willen 
ze graag een glijbaan hebben.  

Komt goed Els en Kees Singjorgo ! 

Fam Eva, Kadek=mama en drie kids van 6,9.14 jaar Via JS-school hebben we het gezin van 
Eva Kadek leren kennen. We zijn samen met Kees op huisbezoek gegaan om te kijken welke 
problemen wij kunnen oplossen voor het gezin Eva-Kadek.  Vier jaar geleden is papa  tijdens 
een brommer ongeluk om het leven gekomen en mama Eva, bleef achter met 3 kleine 
kinderen. waarvan er een ook een zware verstandelijke beperking heeft. We hebben goed 
rond gekeken in het huisje en zagen dat er nog wel het één en ander verbeterd mag worden. 
Voornamelijk de bedden en matrassen, keuken enz. zijn echt aan vernieuwing toe. Kadek 
slaapt met zijn zus in een hokje van 2 bij 2 mtr. En mama met kleine broertje in het 
woonkamertje  



Vooral de betaling van de huur van het huisje  is lastig voor Mama Eva. Maar ook voedsel, 
vervoer, medicatie, en kleding is een groot probleem. Dit krijgen zij nu elke maand van de 
BH-Foundation. Ook kan Mama Eva materiaal kopen waarmee zij voor zichzelf werk creëert 
door manden, doosjes van riet en hout te maken. Mama haar gevoel voor eigenwaarde groeit 
als zij hiermee inkomen kan maken. Met Kadek gaat het veel beter op school sinds hij de 
juiste medicatie krijgt. Moeder Eva is daar erg blij mee. Kadek loopt nu niet meer steeds weg. 
De rust is weer een beetje terug in het gezin. Nadat we via gulle gevers nog wat kleding en 
etenswaren hebben gegeven zijn we naar huis gegaan. Diep onder indruk! In 2015 gaat hun 
droomwens in vervulling. Nieuwe bedden, de verroeste eetborden en bestek, kleding, en ook 
2  kasten, worden vervangen, want door vocht en houtworm zijn deze echt aan vernieuwing 
toe. 

Huize Elisama in Singaradja en Denpasar: 

Na overleg met Esther(eigenares van kinderhuis Elisama in Denpasar en Singaradja )met de 
vraag “wat hebben jullie nodig”, zijn we naar de supermarkt gegaan met deze lijst, om bewust 
inkopen te gaan doen. Alle friends kregen een boodschappenlijst en gingen met een 
winkelkarretje op pad. Na 2 uur hadden we alles verzameld en gingen we in optocht naar de 
kassa. Dat was echt een prachtig gezicht. Zoveel boodschappen bij elkaar. De volgende dag 
zijn we naar Elisama in Singaradja gereden. Daar werden we bijzonder gastvrij ontvangen. 
WAT WAREN ZE BLIJ MET ALLES! Via sponsoren konden we ook nog schoolsokken, 
Mepal bekers, nieuw stevig bestek en een handige vloerwisser met wringmechanisme kopen. 
Ze keken hun ogen uit. U zou het met eigen ogen moeten zien. Dat is echt fantastisch. We 
hebben nog verf ( echt goede verf) voor het plafond gekocht. Na 2 weken kregen we bericht 
dat er een probleem met de riolering was. De Ben Heart Foundation heeft gezorgd dat het 
vakkundig is opgelost. Esther heeft grootse plannen in Singaradja. Met behulp van de oudere 
kinderen, wil ze een Warung en in de toekomst een Internetcafé gaan starten. De gebouwen 
staan er al casco. Daar waar nodig is wil de Foundation hen graag daar bij helpen. 2 weken 
later het zelfde feest nog een keer kunnen herhalen in het huis Elisama en Denpasar, hier 
wonen meer grote kids i.v.m. school! 

Jaarlijkse stranddag in Sanur: 

Al 8 jaar organiseren wij als Foundation een stranddag in Sanur, voor alle Elisama kids. Dit 
keer op het strand bij hotel Laghawa. Met alle vrijwilligers een dag van te voren allemaal 
foute dingen gekocht, zoals Cola, groene en rode limonade, veel snoep, fruit, speelgoed enz. 
De volgende dag vroeg met alle special Friends naar het strand om vlaggetjes ect op te 
hangen, meloenen in 80 stukken te snijden, tafel met drinken en bekers neergezet, en de 
kruiwagens, schepjes, ballen en divers speel materiaal op het zand neergelegd. Alle kids en 
begeleiding werden opgehaald met heel veel bemo-busjes, en kwamen om 14.00 netjes in een 
rij aangelopen. Iedereen gaven zij netjes een hand, en na een welkomstwoord van Ineke, Ben 
en Ester kon het feest beginnen. Ben-Heart ging met de grote jongens voetballen. De grote 
meiden gingen badmintonnen, en nadat alle kleintjes met het speelgoed hadden gespeeld, 
gingen Ineke, Jan-Dirk, Peggy en Martine en begeleiding met de kleintjes de zee in. Bootjes 
gehuurd voor de andere jongens! Wat een plezier hadden ze. Om 16.30 allemaal om de beurt 
douchen in de hotelkamer die was geregeld en gesponsord door een special Friends. Nou 
geloof me, dat dit een beste klus was, ik heb nog nooit zoveel tenen, voeten en handen 
gewassen en afgedroogd.  Ben Heart ging met de kids die klaar waren ondertussen zingen. 
Groot was de verrassing dat alle kinderen het lijf lied van Ben” Let US TRY to make another 
World”  uit volle borst gingen meezingen. 

De tranen liepen over ons wangen  wat  was dit een RIJK moment als je dit mag meemaken 
Zwemmen maakt hongerig dus toen alles schoon en aangekleed was op naar Restaurant 
Ratatouille waar ze van de eigenaar Ketut allemaal, een bord met patat, sla en een stuk kip 
cadeau kregen. Wij maakten het af met ijs en veeeeel slagroom. Na afloop met alle Friends en 



kinderen gezongen en de potjo potjo gedanst, zelfs Esther ging mee doen! Het was al donker 
toen ze allemaal moe met de bemo bus naar huis werden gebracht. Wij vroegen ons af wie 
meer heeft genoten, de kinderen of wij! Maar moe waren we zeker, maar zeer voldaan. 

2015 zal de stranddag wederom begin maart gaan plaats vinden. Dan komen ook alle kinderen 
van Jembatan Senang, en onze gezinnen die we ondersteunen. Dan zullen we er zeker weer 
een groot feest van maken.  

 SYIFA 

Met een kleine groep mensen zijn we naar Syifa en haar ouders gegaan. Met Syifa ging het 
toen al “op en af” qua gezondheid. Een regelmatige ziekenhuisopname had een grote 
financiële impact op het gezin. Gelukkig heeft de Foundation al deze kosten kunnen betalen. 
Wat een bijzonder lieve ouders heeft Syifa. Wij hebben ze ook gezegd, dat wij een diep 
respect en grote bewondering voor ze hebben. Omdat het huisje erg vochtig was en dat niet 
goed was voor haar gezondheid, hebben we samen met Edith ervoor gezorgd dat Syifa met 
haar ouders in een droog huis konden gaan wonen. Syifa heeft het daar erg naar haar zin 
gehad. Iedere dag kwamen er kinderen bij haar om een beetje te spelen. Syifa knapte daar erg 
van op. Zelfs zo dat Ineke haar in september nog heeft zien schaterlachen! Gelukkig heeft ze 
die lach kunnen vastleggen op een foto. Een foto die heel waardevol en dierbaar is geworden. 
Helaas is Syifa op 7 jarige leeftijd in oktober na een infectie in het ziekenhuis overleden. Wat 
een groot verdriet voornamelijk voor haar ouders die er echt alles aan hebben gedaan om 
Syifa een waardig bestaan te geven. We proberen de ouders nu op afstand te helpen in hun 
rouwverwerking. Mama Lanny maakt op dit moment sleutelhangers t.b.v. de BH-Foundation 
om zo de grote leegte in te vullen die Syifa achterlaat, samen met onze contact persoon op 
Bali “Edith Smits” om deze in Nederland te verkopen. Groot Respect!  

Syifa Yuliani, Selamat Jalan en wat fijn dat wij jou mochten leren kennen 

Een kleine greep van wat onze BH-Foundation o.a. dit jaar kon betekenen voor 
de kinderen, en gezinnen, als we alles opschrijven wordt het een boekwerk. 
Maar we hopen dat U hierdoor een voorstelling van ons werk kunt maken! 

In Nederland moesten we natuurlijk ook aan de slag om onze projecten te kunnen blijven 
steunen. We missen de Pasar Bantu qua inkomsten, dus moest daar wat tegenover staan. Zoals 
Ineke al voorspelde: Er zijn ramen open gegaan! 

In Mei was er Spring time in het Oranjepark in Apeldoorn. Met behulp van een aantal Friends 
hebben we een flink bedrag met de loterij opgehaald. In juni bij de viering van 200 jr. 
Koninkrijk heeft de loterij ook een flink bedrag in kas gebracht. In augustus waren we bij 
muziekhuis Nijkamp te gast met een aantal standhouders en prachtige optredens van 
verschillende artiesten. Helaas regende het de gehele dag, maar toch inkomsten gekregen via 
prachtige gekregen loterij- cadeaus, en giften die dag.  

Martine verkocht haar gekregen sieraden en ook deze opbrengst was voor de Foundation.  

Bij de Pasar Malam Oost-West in Dieren kregen wij gratis een stand tot beschikking. Met de 
hulp van vele vrijwilligers die de loten gingen verkopen, en verkoop van de prachtige 
tas/sleutelhangers die Edith en Lanny hebben gemaakt, en natuurlijk Ben-Heart die op ging 
treden, bracht ook deze actie weer geld in het laatje. Wat ook een geweldige actie is dat 4 
Special Friends geen verjaardagscadeau wilden ontvangen, ze hebben de collectebus van de 
Ben Heart Foundation op tafel hebben gezet, met het verzoek het geld van de cadeau’s  in de 
bus te doen. Maar ook een Friend uit Noorwegen die geen kerstkaartjes dit jaar wegstuurt en 
het bedrag wat zij hiermee overhoud aan BHF schenkt, en zo helpen onze special friends ons 



weer met HELPEN. Tot slot organiseert volksdansvereniging Phoenix in december een 
Kerstdansmiddag. De opbrengst van deze middag komt ten goede aan de Ben Heart 
Foundation. Hier zijn wij ook hier weer erg blij mee. Via particuliere initiatieven, 
donatiebussen bij bedrijven, giften n.a.v. optredens van Ben Heart en vlaggetjes verkoop, zijn 
er ook meerdere bedragen binnen gekomen. Groot Compliment voor deze geweldige 
initiatieven van U allen Dank U Wel. 

Naast alle mooie momenten, was er ook verdriet. Onze Special Friend en vrijwilliger 
HERMAN LOVINK heeft de strijd tegen zijn ziekte niet mogen winnen en is eind van het 
jaar overleden. Alle middelen om te herstellen greep hij aan. Helaas heeft het niet zo mogen 
zijn. Herman was een man met een Heart voor mensen die “anders “zijn. Wij zijn heel 
dankbaar dat zijn vrouw Jeanette ons blijft helpen met de activiteiten die wij organiseren. 

Selamat Jalan Herman Lovink. 

Al met al zijn er ook vele mooie momenten geweest dit jaar, waarop we met veel 
dankbaarheid terug mogen kijken. Dankbaar zijn we met de maandelijkse of jaarlijkse  
donaties van onze “SPECIAL FRIENDS””en niet te vergeten alle Special Friends die ons in 
2014  hebben geholpen met de diverse evenementen, filmen, foto’s , stands, loterij, en het 
vele werk die voorafgaand gebeuren om de Ben Heart Foundation te HELPEN met HELPEN.  

Wij danken u dan ook voor al Uw steun, in welke vorm dan ook, in het afgelopen jaar en 
hopen U volgend jaar weer met veel plezier te mogen ontmoeten. Op de website www.Ben-
Heart.nl kunt u de foto’s bekijken die Wim Matthieu heeft gemaakt, van ALLE projecten die 
wij hebben ondersteund in 2014 

Zodat kunt U zien hoe gelukkig en blij iedereen is met Uw bijdrage en ondersteuning. 

Tot slot wil THE BEN HEART FOUNDATION, U LIEFDEVOLLE KERSTDAGEN EN EEN 
GEZOND EN INSPIREREND 2015 TOE WENSEN. EN BLIJFT U ONS HELPEN MET 
HELPEN 

  

 


