Procesbeschrijving, activiteiten en evenementen sinds 2005
De beschreven activiteiten in dit hoofdstuk beschrijven niet de ‘normale’ dagelijkse werkzaamheden
van zowel het bestuur in Nederland, als alle medewerkers op Bali. Ook de vele bezoekers die spullen
meebrachten ter donatie of op andere manier kort meehielpen, staan niet vermeld. Wil je daar meer
over weten, neem dan een kijkje op onze Facebook pagina (zoeknaam Sjaki-Tari-Us),waar je ook heel
veel foto’s en filmpjes kunt vinden.

2005/2006:








Gesprekken met Indonesische contactpersonen en betrokkenen doelgroep (ouders, Speciaal
Onderwijs, kinderartsen) om situatie en behoefte van kinderen/volwassenen met een
verstandelijke beperking en hun ouders te onderzoeken. Op grond hiervan Visie en Missie
geformuleerd en Stichting Sjaki-Tari-Us opgericht.
Klaslokaal gebouwd op het terrein van reguliere basisschool in Selat, Noord-Bali. Balinese
contactpersoon heeft de eerste kinderen benaderd in zijn gemeenschap en omgeving.
In Nederland informatie verzameld bij zorginstellingen De Compaan en Ipse, rondom
methodieken en materialen speelleergroepen.
Oktober 2006 zijn de eerste 3 vrijwilligers (waarvan 1 voor coördinatie/praktische zaken)
vertrokken en gestart met drie kinderen op locatie Selat.
Website www.sjakitarius.nl Nederland gemaakt.
Oproep aan deskundige vrijwilligers bij TV programma “Club van 100”, Nederland 3.

2007:















Januari start tweede project in Ubud, in huiskamer van vrijwilligershuis. Kinderen “gescout”
m.b.v. Balinese social worker.
Maart/April nieuwe groep vrijwilligers (waaronder 50-jarige senior onderwijskracht en zijn
vrouw voor coördinatie en administratie).
Ruimte gehuurd om groepen in te draaien.
Naast programma op de groep gestart met maandelijkse huisbezoeken door leerkrachten.
Indonesische/Balinese leerkrachten aangenomen op beide locaties en gestart met opleiding.
Invoeren en vormgeven van methodieken, langzaam om ouders en leerkrachten gelegenheid
te geven hierin mee te groeien.
Beleidsplannen/stukken schrijven n.a.v. praktijkervaring.
Diverse acties, presentaties, benefietdag georganiseerd en nieuwsbrieven verstuurd voor
Nederlandse netwerk/donateurs.
Opbrengst van deze acties verdubbeld gekregen (aanschaf 2 busjes) van NCDO.
September nieuwe groep vrijwilligers (waaronder leerkracht ZMLK onderwijs en haar man
voor verbetering financiële administratie).
Najaar: of the job opleiding gestart d.m.v. kennis specifieke workshops leerkrachten.
Opzetten vakkennisbibliotheek op PC, protocollen en rapportages (leerling zorgcyclus,
evaluaties, notulen e.d.)
Tweede leerkrachten aangenomen, beide locaties.
Februari, juni en oktober (plus zomervakantie gezin) werkbezoeken bestuur (altijd op eigen
kosten): evaluatie en bijsturing aanpak en werkwijze ter plaatse.
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2008:












Komst stagiaires bewegingsonderwijs. Zij hebben lessen map bewegingsonderwijs gemaakt
en overgedragen. Daarnaast een draaiboek gemaakt voor de eerste van het jaarlijks
terugkerende evenement: de sport & speldag, waarin zo’n 200 kinderen met en zonder
beperking van verschillende scholen uit Ubud en omgeving een dag samen sporten.
Publiciteitsdag voor belangstellenden en media in Noorden.
Een vervoerservice gestart voor kinderen die zijn doorgestroomd naar het Balinese speciaal
onderwijs.
Voorjaar gebouw Ubud beschikbaar gekregen, renovatie gepleegd (mede mogelijk door
benefiet acties en een financiële bijdrage van de NCDO) en uitbreiding van groepen
gerealiseerd.
Vakinhoudelijke opleiding/coaching leerkrachten voortgezet, aangevuld met 3 daagse training
communicatie en samenwerking tijdens zomervakantie door Karin Leithuijser.
September eerste stagiaire HBO SPH. Samenwerking met Hogeschool.
Najaar onderzoek naar en start met dagactiviteiten en werkervaringsplekken voor
verstandelijk beperkte (jong) volwassenen, in Ubud.
Twee nieuwe leerkrachten aangenomen voor jongvolwassenengroep.
Werkbezoek bestuur: mei en oktober plus zomervakantie met gezin.
Tentoonstelling in Nederlands kindermuseum Villa Zebra plus publiciteit over kunstwerken
gemaakt door de ouders van onze kinderen met een verstandelijke beperking.

2009:
















Vanaf februari verblijf van 6 maanden Thijs van Harte en zijn gezin waardoor voor langere tijd
intensief evaluatie en bijsturing van de aanpak en werkwijze plaatsvond. Speciale aandacht
voor PR, ondernemerschap en training samenwerking en leiderschap.
Studentes SPH voor afstudeeronderzoek: ontwikkelden op grond van hun onderzoek
voorlichtingsprogramma zoals eerder genoemd en voerden dit uit.
Vrijwilligster bestuur/bedrijfskunde (7 maanden) t.b.v. organisatorische professionaliteit.
Mei opening eethuisje “Sjaki’s Warung” (op TV in programma Llink “Aanpakken en
wegwezen”). Voorziet in werkervaringsplekken en genereert lokale inkomsten.
Opening van “Sjaki’s Shop” waar producten van de verstandelijk beperkte jongeren worden
verkocht, wat zorgt voor werkervaringsplekken en wat lokale inkomsten genereert.
I.s.m. dansleerkracht van de Speciale Dovenschool uitgevoerde dansvoorstelling van dove
kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking.
O.b.v. uitgevoerd behoefte onderzoek uitgevoerde voorlichtingsbijeenkomsten en workshops
voor ouders, leerkrachten, personeel van lokale klinieken en dorpshoofden. Over kennis,
herkennen van en omgang met kinderen/mensen met een verstandelijke beperking
I.s.m. Japanse deskundigen verzorgen van workshops aan ouders en leerkrachten over
kinderboeken en het nut van voorlezen. Vervolgens met hun financiële steun een kleine
bibliotheek opgezet.
I.s.m. een Nederlandse tandarts verzorgen van workshops over mond- en tandverzorging.
Voorlichtingsbijeenkomsten aan 300 studenten van de lerarenopleiding universiteit Singaraja.
Over kennis, herkennen van en omgang met kinderen/mensen met een verstandelijke
beperking en de mogelijkheid om zich bij de stichting te specialiseren in speciaal onderwijs.
Genomineerd door Dagblad Trouw (m.m.v. Impulsis) voor toekomstig project.
Vrijwilliger Senior coach vanuit Nederlandse zorgonderwijs voor begeleiding totale team.
Grootscheepse benefietactie van Delftse Middelbare scholieren, waar ter voorbereiding en
motivatie in alle klassen presentaties over onze projecten zijn gehouden.
Grootscheepse benefietactie op Bali, 100 genodigden en pers, met o.a. veiling van kunst
gemaakt door verstandelijk beperkte jongeren
Competentieprofielen voor assistenten en leerkrachten ontwikkeld, aan de hand waarvan de
ontwikkeling en eindtermen van hen zichtbaar is gemaakt.
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2010/2011:

























Hosting in ons gebouw in Ubud van het Readers and Writers Festival, groot jaarlijks festival
met honderden bezoekers.
Hosting in ons gebouw van meditatiefestival.
Hosting in ons gebouw van lezingen van derden
Twee maal benefietavond ‘Valentinesday”, in samenwerking met andere partijen.
Twee maal Jaarlijkse sportdag, nu gefinancierd door plaatselijke sponsors.
Twee maal event georganiseerd op World Down Syndrome Day
Samenwerking gestart met Bali Sports Foundation, die iedere maand zwemlessen verzorgen
voor onze kinderen en jongvolwassenen (vindt plaats in een gratis tot onze beschikking
gesteld zwembad)
Verder ontwikkelen van gymlessen/ bewegingslessen (6 maanden twee stagiaires),
oefeningen map over gedragen
EHBO les personeelsleden door vrijwilligster
Aanleren van computer programma en gebruik van Picto’s door Australische
vrijwilligster/expert.
Overdracht lees-, schrijf- en rekenonderwijs door docente speciaal onderwijs gedurende drie
maanden
Keramiekworkshops door Indonesische vrijwilligster
Uitbreiden PR en communicatie naar buiten door vrijwilligster die daar speciaal voor
aangesteld is.
Project van twee weken met 30 Amerikaanse studenten, die samen met onze vrijwilligers,
Balinese medewerkers en jongvolwassenen met een verstandelijke beperking het project
‘Trash is Cash” hebben uitgevoerd.
Oprichting van NGO partner Yayasan Bima Nusantara. Onderbrengen van personeel en
vastleggen van gegevens voor Indonesische overheid. Uitbetaling van salarissen wordt
formeel voor overheid vanuit Yayasan Bima Nusantara gedaan.
Overdracht dagelijks managementverantwoordelijkheid in Indonesische handen: Eric Ranti,
oprichter en voorzitter van Yayasan Bima Nusantara heeft lokale management
verantwoordelijkheid.
Overname verantwoordelijkheid voor bedrijfsvoering warung door Eric Ranti. Warung draait op
eigen kracht met Balinees personeel.
Aanstellen Balinese accountant voor financiële administratie.
Onze twee meest ervaren leerkrachten benoemd tot headmaster, waardoor zij op de eigen
locatie verantwoordelijkheid hebben voor het aansturen van het leerkrachtenteam en voor
allerlei andere managementtaken.
Aanschrijven van reisorganisaties en bezoek vakantiebeurs in Nederland, t.b.v. het
onderbrengen bij reisorganisaties van sociaal programma voor toeristen. Dit behelst een
actieve, leerzame en leuke middag voor individuele reizigers en groepen, die samen met onze
tieners activiteiten ondernemen en in de warung lunchen dan wel dineren. Doel is om ook in
het laagseizoen voldoende omzet te genereren.
Onderzoek door twee stagiaires toerisme (6 maanden) op Bali naar de mogelijkheden om het
aantal bezoekers aan de projecten te vergroten.
Onderzoek door psychologie studente (4 maanden) naar donatiegedrag van warung
bezoekers.
Vormgeven van Host protocol in de warung (ontvangen en informeren van bezoekers over ons
werk) met als doel om meer betrokkenheid te creëren en inkomsten uit donaties te verhogen.
Iedere vrijwilliger wordt ingeroosterd om te hosten.

2012:



Verder professionaliseren lesprogramma tieners door ervaren vrijwilligster (4 maanden) i.s.m.
stagiair SPH (1 jaar).
Communicatie en PR voor de stichting vergroten door gebruik van Social media (Facebook en
Trip Advisor), uitbreiden van adressen waar onze brochures kunnen worden meegenomen

Overzicht Activiteiten 2005 - 2017

3





















(hotels en restaurants, toeristenoffice). Onderzoek en aanbevelingen om meer toeristen te
bereiken en bezoekers aan te trekken (door twee stagiaires Toerisme, ieder 6 maanden).
Advies en coaching door coördinatrice ZMLK school Delft, zowel op vakinhoud als
managementzaken voor headmasters.
Profielen gemaakt voor headmasters, met overzicht en beschrijving
verantwoordelijkheidsgebieden en taken. Intensieve coaching op afstand in het vervullen van
dit profiel door Karin Leithuijser
Uitvoering dansproject jongvolwassenen, begeleid door Engelse dansdocente en stagiair
Pedagogiek. Overdracht naar Balinese leerkrachten en assistenten, hoe middels beweging en
dans een veelheid aan vaardigheden kunnen worden aangeleerd.
Uitvoering workshop muziektherapie door Amerikaanse expert.
Aantal malen gratis aangeboden djembé workshops door Balinese Djembé leraar.
Aantal malen gratis schilderworkshops door een Spaanse kunstenaar met onze kinderen en
jongvolwassenen.
Teambuildingsdagen voor personeel georganiseerd, maart 2012.
Uitvoering jaarlijks terugkerende sport- en speldag.
Gebouw opnieuw geverfd, warung opnieuw gedecoreerd ter voorbereiding op viertal
cameraploegen voor Indonesische en Nederlandse TV programma’s.
Opnames in ons gebouw in Ubud waarbij ons werk in beeld is gebracht:
o twee kookprogramma’s en één documentaire over kinderen met een verstandelijke
beperking voor Nationale Indonesische zenders (miljoenenpubliek), april 2012.
o het programma “De Reünie” van de KRO, waarin documentaire over de stichting het
hoofditem is (2,5 miljoen kijkers).
Jaarlijkse sportdag georganiseerd, mei 2012
Contract getekend voor 2 jaar, nieuw gebouw in Singaraja en verhuizing van Selat naar
Singaraja. Openingsceremonie in juli 2012. Dit gebouw biedt de ruimte en mogelijkheden,
vergelijkbaar met Ubud.
Dansproject met uitvoering voor en door onze tienergroep in Ubud gedurende 6 weken door
engelse dansdocente.
Workshop verzorgd voor personeel door Amerikaanse vrijwilligster over toepassing kennis en
methodieken uit muziektherapie.
Reorganisatie bibliotheek en aanbrengen van opberg systeem van de boeken door
vrijwilligster.
Afstudeeronderzoek door SPH student over bevorderen van empowerment van en participatie
door ouders van kinderen met een verstandelijke beperking. Advies opgeleverd voor stichting.
Geheel vernieuwde website waarin nieuwe huisstijl en links naar diverse social media waarop
de stichting actief is (Pinterest, Youtube, Facebook, een eigen blog, Tripadvisor) en waar
tevens meer actueel nieuws wordt geplaatst naast de vaste gegevens.
Voorlichting en presentaties verzorgen tijdens diverse benefietacties door derden in
Nederland. O.a. Moluks Indische feestavond Bersama Sama in Leeuwarden, een inzameling
door een kerk in Soesterberg,

2013:










Uitvoering theaterproductie door twee vrijwilligers van Stichting Bens in samenwerking met de
Herman Broerenschool te Delft. Het script betrof een hedendaags sprookje waarin westerse
en oosterse elementen zijn samengevoegd.
Muziekworkshops Ubud, door Australische muziektherapeute.
Toekenning Calibris certificaat erkend leerbedrijf.
Uitbreiding en re-styling Sjaki’s Shop.
Start socioprogramma’s toeristen happy trails.
Eerste editie van Sjaki got talent.
Start samenwerking Bali sports foundation t.a.v. maandelijkse zwemlessen.
Bezoek en gezamenlijke activiteiten door studenten Sinamas World Academy uit Jakarta.
Meerjaren beleidsplan geschreven.
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2014:










Verlenging van de huur van het schoolgebouw in Singaraja tot april 2017.
Van mei tot en met juni hebben onze twee headmasters stage mogen lopen en opleiding
gekregen op de Herman Broerenschool voor ZMLK in het Nederlandse Delft. Ze liepen 4
dagen in de week mee in de klassen en leerden enorm veel van de Nederlandse leerkrachten.
Ook vergezelden ze Thijs naar allerlei fondswervings- en netwerkbijeenkomsten en leerden zo
veel over wat er hier in Nederland allemaal bij komt kijken om stichting Sjaki-Tari-Us
draaiende te houden. Ze verbleven in het huis van Thijs en Karin en leerden over de
Nederlandse cultuur, wat hen heel veel inzicht heeft gegeven .
Sportdag in Singaraja op 29 November samen met de kleuterschool en het speciaal basis- en
middelbaar onderwijs Singaraja (SLB).
Pedagogisch beleid geschreven, omgangsregels voor op de werkvloer.
Eerste groepen studenten van de minor Opvoeding, Ouders en Preventie van de Hogeschool
Leiden die programma en workshops hebben gemaakt voor innovatie huisbezoeken en het
organiseren van ouderbijeenkomsten.
Ondertekenen van overeenkomsten en contracten met onze NGO partner Bali Hati
Foundation, voor het nieuw te bouwen schoolgebouw in Lodtunduh, bij Ubud.
Beslissing over tekening schoolgebouw Lodtunduh in samenwerking met architect op Bali.

2015:









Derde groep studenten van de minor Opvoeding, Ouders en Preventie van de Hogeschool
Leiden die programma en workshops hebben gemaakt voor basis begeleidingsvaardigheden
van onze leraren en assistenten.
Herhaling workshops autisme, downsyndroom e.a. beperkingen.
Feestelijke viering Koningsdag in zowel Ubud als Singaraja.
Dansproject door Elaine Macy van 4Motion Dance Theatre Company uit Engeland.
Verbetering en update van de in 2009 ontwikkelde competentieprofielen voor leraren en
assistenten.
Start fondswerving voor nieuwe schoolgebouw, zowel via aanschrijving fondsen, als via onze
eigen “Tegelactie”, waarbij particulieren en bedrijven voor €25,- een tegel konden laten
beschilderen die later op een muur bij het nieuwe gebouw zal worden gemetseld.
Deelname workshop bij speciaal onderwijs SLB Singaraja over “how to deal with disasters”
(brand, aardbeving, tsunami)

2016:












Jaarlijkse sportdagen in Ubud en Singaraja, waarbij schoolkinderen van alle omliggende
basisscholen en het speciaal onderwijs uit Gianyar en Singaraja meededen.
Vieringen Koningsdag in Ubud en Singaraja.
Lesprogramma sociale omgang en seksualiteit ontwikkeld en verzorgd.
Deelname tienergroep uit Ubud, aan rolstoelbasketbal toernooi bij de Bali Sport Foundation in
Sanur.
Teambuildingsdag in Singaraja, waarin de leraren les kregen over hoe ze zichzelf kunnen
presenteren aan gasten die bij de school op bezoek komen.
Uitvoering viertal parentmeetings in Ubud en Singaraja.
Uitvoering workshops basisvaardigheden van het lesgeven en het spel begeleiden.
Deelname zwemtoernooi georganiseerd door de Bali Sport Foundation in Sanur.
Restyling Sjaki’s warung en menu, opleiding en coaching warung personeel.
Uitvoering theaterproductie.
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Deelname leraren en assistenten aan een workshop bij het Annika Linden Centre over
leraren die het verschil maken.
Special needs hocky lessen, uitgevoerd door sport stagiaires.
Deelname voetbalworkshop bij The Greenschool.
Uitvoering workshop voor de leraren en assistenten over het gebruik van
ontwikkelingsmaterialen.
Deelname leraren aan workshop over wat te doen bij een epilepsie.
Het geven van zwemlessen aan de leerkrachten.
Viering 10-jarig bestaan van de stichting tijdens feestdag in Bedugul waar alle kinderen en
ouders van beide locaties bij aanwezig waren.
Viering Wereldlichtjesdag. Mensen steken om 19.00 uur over de hele wereld kaarsjes aan ter
nagedachtenis aan overleden kinderen.

2017:



















2018:



Workshop Tai Chi door Li uit China.
Ondertekening 3-jarig huurcontract nieuw schoolgebouw in Singaraja.
Inrichting van en verhuizing naar nieuw schoolgebouw in Singaraja.
Tieners leren om onze speciale Sjaki-armbandjes te knopen t.b.v. de verkoop in onze Shop.
Uitvoering Sjaki got Talents! In Ubud.
Sportdagen op beide locaties met alle leerlingen van scholen uit de omgeving.
Viering Koningsdag op beide locaties.
Workshop voor de leerkrachten in Singaraja over didactische vaardigheden.
Herhalingsworkshop autisme in Ubud.
Verzorgen van zwemlessen voor de leerkrachten in Singaraja.
Workshop voor de leerkrachten op beide locaties over ADHD, Downsyndroom en autisme.
Feestelijke opening nieuwe schoolgebouw in Singaraja.
Viering Onafhankelijkheidsdag op beide locaties.
Bouw, inrichting en verhuizing naar ons nieuwe schoolgebouw in Lodtunduh. Afsluiting van
onze tijd aan het voetbalveld in Ubud
Photo voice project door twee stagiaires met onze tieners waarin zij hen leerden om met een
camera om te gaan om hen vervolgens vrij te laten om hun leefomgeving vast te leggen op
beeld. De prachtige foto’s werden na afloop van het project tentoongesteld in een galerie in
Ubud.
Uitvoering door twee van onze tieners van de Barong dance tijdens een optreden voor onze
NGO partner Bali Hati, tijdens hun rapport uitreiking.

Parentmeeting in Lodtunduh.
Rapport uitreiking vieren in Bedugul met alle kinderen, ouders en leerkrachten van beide
locaties.
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Publiciteit over en sponsoracties voor Stichting Sjaki-Tari-Us vanaf 2005:












Website www.sjakitarius.nl Nederland..
Verschenen in media (Nederland: 2x uitzending Ned. 3, 1x Wereldomroep, Dagblad Trouw,
Tijdschrift Margriet, Diverse malen lokale krant regio Delft, Tijdschrift IS. Indonesië: 1x Bali TV,
5x Jakarta Post en diverse lokale kranten),
Voorlichting/presentaties (bij iedere Nederlandse inzamelingactie van kerk, school e.d. is een
voorlichting/presentatie, op Bali is voorlichting gegeven aan ouders, leerkrachten, artsen en
studenten)
Tentoonstelling in Nederlands kindermuseum Villa Zebra plus publiciteit over kunstwerken
gemaakt door de ouders van onze kinderen met een verstandelijke beperking.
Evenementen (verkiezing Trouw Ideaal. Op Bali: sportdagen, Publiciteitsdag voor lokale
overheden en pers, hosting van op Bali gehouden Festivals)
Grootscheepse benefietactie van Delftse Middelbare scholieren, waar ter voorbereiding en
motivatie in alle klassen presentaties over onze projecten zijn gehouden.
Grootscheepse benefietactie op Bali, 100 genodigden en pers, met o.a. veiling van kunst
gemaakt door verstandelijk beperkte jongeren
Samenwerking met instellingen en andere stichtingen (Nederland: Zorginstellingen Ipse en de
Compaan, ZMLK onderwijs Herman Broerenschool in Delft, Hogescholen Den Haag,
Amsterdam, Sittard, Utrecht, Leiden, Den Bosch – tot nu toe 10 stagiaires/afstuderen.
Initiatiefnemer symposium Nederlandse stichtingen op Bali ter bevordering van
samenwerking, februari 2009. Op Bali: Initiatiefnemer symposium voor stichtingen aldaar ter
bevordering van samenwerking. Universiteit Singaraja, Streekziekenhuis Gianyar, diverse
lokale gezondheidscentra, Speciaal onderwijs in zowel Singaraja als Gianyar, stichtingen
WINS en Senang Hati, basisscholen en kleuterscholen Ubud en Singaraja).
Facebook pagina’s van Sjak-Tari-Us sinds 2009.
Opnames in ons gebouw in Ubud waarbij ons werk in beeld is gebracht:
o twee kookprogramma’s en één documentaire over kinderen met een verstandelijke
beperking voor Nationale Indonesische zenders (miljoenenpubliek).
o het programma “De Reunie” van de KRO, waarin documentaire over de stichting het
hoofditem is (2,5 miljoen kijkers). Uitgezonden op 9 en 10 december 2012 en
herhaling op 30 mei 2013.

2013:







Interviews met voorzitter Thijs van Harte in Readest Digest en alumni blad van
Aloysiuscollege te Den Haag.
Start jaarlijkse sponsoring basisschool het Spectrum uit Alphen aan de Rijn (voorafgegaan
door presentaties in alle klassen).
Opname als goede doel door Fairtickets.nl.
Geheel vernieuwde website gedoneerd en ontworpen door A guy called Billy uit Rotterdam.
Interview Thijs van harte in nieuwsbrief Aloysiuscollege.
Ontwerp en verkoop Sjaki kalender.

2014:







2016:


Deelname NRC Charity Awards.
Benefietdiner in Milaan, georganiseerd door schrijver Antonio Piscitelli.
Sjaki-Tari-Us opgenomen als 1 van de 8 goede doelen van www.bookingforcharity.nl.
Sponsoractie van speciaal middelbaar onderwijs Hub Noord-Brabant, locatie Rosmalen.
Sponsoractie ZMLK SO De Regenboog.

Reportage op BaliTV over onze sportdag in Ubud.
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Journalistieke productie van journalistiek studente Hogeschool Windesheim over verstandelijk
beperkte kinderen op Bali.
Voorlichting gegeven op christelijke basisschool Ichtus in Amersfoort t.b.v. de kinder
kerstfeestcollecte.
Voorlichting gegeven t.b.v. inzamelingsweek Toorop mavo in Rotterdam.
Artikel in het Leiderdorps weekblad.
Sponsoractie Sjaki-Tari-Us team van leraren en stagiaires die de Gunung Agung vulkaan
beklommen.
Voorlichting gegeven t.b.v. vastenactie op basisschool De Triangel in Gouda.

2017:












Toekenning van de ondersteuning van Stichting Wilde Ganzen voor het bouwen van het
nieuwe schoolgebouw in Lodtunduh.
Uitzending tv-spot Wilde Ganzen op NPO2, waarin de bouw van ons nieuwe schoolgebouw in
Lodtunduh project van de week was.
Ontvangst 45 school T-shirts van XL Shisha lounge in Ubud.
Sponsoractie beklimming van de vulkaan de gunung Agung door alle stagiaires van dat
moment.
Reportage op BaliTV over de sportdag van mei in Ubud.
Productie van aantal voorlichtings- en promotiefilmpjes.
Sponsoring van Strandtent Solbeach in Scheveningen. Opbrengst van een zomer lang
verkoop van ieder glas of karaf kraanwater.
Krantenartikel over Sjaki-Tari-Us in het Algemeen Dagblad.
Filmproject van studenten van de Old Dominion University uit Amerika maakten een korte film
over de positieve impact op twee van onze tieners van het naar school kunnen gaan bij SjakiTari-Us.
Benefietgala georganiseerd door Rotary International in Amsterdam.
Publicatie op unieke website van photo voice project en tentoonstelling van de foto’s in een
galerij in Ubud.
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