Stichting ‘Bidadari Bali’
Benefiet concert ‘Twee mannen en één vrouw’
Zondagmiddag 26 augustus geeft het muzikale trio ‘Twee mannen en één vrouw’ een
anderhalf uur durend concert ten bate van de stichting ‘Bidadari Bali’.
Het trio, bestaande uit Mieke Kok, Aart Keizer en Erik Werkema, wil met hun ‘Liedjes van
verlangen’ een bijdrage leveren aan de bouw van een school voor de stichting op Bali.
Vier jaar geleden startte Komang Budi Setiti met zijn vrouw Ketut, in hun woonplaats Selat in
de bergen van Noord Bali, een kleinschalig scholingsproject voor jongeren vanaf 12 jaar met
het syndroom van Down of autisme.
Omdat zij zelf gezegend waren met gezonde kinderen, voelden zij de sterke behoefte iets te
betekenen voor de kansarmere jongeren in hun dorp en omgeving. In het besef dat op Bali het
krijgen van een kind met een verstandelijke beperking helaas nog vaak als een vorm van straf
wordt gezien, besloten zij zich juist te richten op deze doelgroep door middel van scholing en
het geven van voorlichting aan de ouders en overige dorpsbewoners.
Als naam voor de stichting kozen Komang en Ketut voor de naam ‘Bidadari’, wat in het
Balinees ‘Engel’ betekent. Komang en zijn vrouw zien kinderen met een beperking namelijk
niet als straf, maar als engelen die op de wereld zijn gekomen om de mensen in hun omgeving
iets te leren. Zoals Komang het verwoord: “Deze kinderen geven blijdschap en nemen het
leven zoals het is.”
Op dit moment gaan 10 jongeren twee keer per week naar school, dankzij de bijdrage van
sympathisanten uit Steenwijk en omgeving die iedere maand vijf Euro storten. De stichting
maakt gebruik van een lokaaltje van de plaatselijke dorpsschool. Helaas heeft de school in het
najaar deze ruimte zelf nodig. Dit zal betekenen dat de jongeren noodgedwongen weer thuis
komen te zitten.
Reden voor Mieke, Aart en Erik om mee te werken aan een oplossing: een schooltje voor
‘Bidadari’! Helpt u ook mee?
Namens de jongeren van ‘Bidadari Bali’,
Matur suksma/ Heel hartelijk bedankt!

Datum
Tijd
Plaats
Kosten
Kaart reservering

: zondag 26 augustus 2012
: 14.00 – 16.00 uur (zaal open om 13.30 uur)
: kerkgebouw “de Vermaning”, Onnastraat 10 te Steenwijk
: € 12,50 per persoon
: Peggy Wetzel (06 – 52 000 534 of via alamraya@online.nl)

Meer informatie over ‘Twee mannen en één vrouw’ is te vinden op: www.erikwerkema.nl

