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Garuda House
Ongeveer 10 jaar geleden heeft
de familie Mann uit Bussum het
Garuda House in Bali opgericht
met als doel; “meisjes in de leeftijd
van 6 tot 17 jaar een opleiding
geven, die ze anders niet hadden
gekregen” Zodra zij van de
middelbare school af zijn hopen wij
dat zij een betere startpositie in de
samenleving en arbeidsmarkt

krijgen dan anders het geval zou
zijn. Doordat zij intern zijn in het
Garuda House wordt er ook veel
aandacht gegeven aan sociale
en specifieke vaardigheden
(bijvoorbeeld Engels, multimedia
en dergelijke) Er is bewust voor
gekozen om dit project klein te
houden, zodat de meisjes in
familiesfeer leven.

“You must be the
change you want to
see in the world”
Mahatma Ghandi

Even voorstellen
Wij zijn Jeroen en Ivette Langeveld
uit Stadskanaal. Al enige jaren zijn
wij betrokken bij het werk van de
familie Mann voor het Garuda
House in Bali. Wij vinden hun werk
voor dit huis bijzonder inspirerend.
In 2009 mochten wij voor de eerste
keer de meisjes van het Garuda
House in Bali ontmoeten.
Het bezoek aan deze meisjes heeft
ons erg geraakt en vanaf dat
moment konden wij het Garuda

House niet meer loslaten. Na ons
derde bezoek van het Garuda
House heeft het bestuur van de
Batu Foundation (huidige
organisatie) ons gevraagd het
werk van de familie Mann voort te
zetten in een nieuwe stichting.
Stichting Garuda House Bali. In
deze nieuwsbrief leest u meer over
deze nieuwe stichting.

Ouders Leo en Icha Paliama en
hun zoon Kevin.
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Stichting Garuda House Bali

Bezoek september 2009. Opticien Jeroen
Langeveld meet de ogen van alle
meisjes.

Batu Foundation en Stichting Garuda House Bali
bedanken de heer en mevrouw Mann uit
Bussum voor het oprichten van en hun goede
werk, inzet en passie voor het Garuda House. Wij
zullen uit hun naam het werk voor Garuda
House voortzetten.
Stichting Garuda House Bali heeft als doel de
ontwikkeling en educatie van jongeren in
Indonesië en voorts al hetgeen in de ruimste zin
met één en ander verband houdt en daartoe
behoort. Dit doen wij door het werven van
donateurs, informatievoorziening, organiseren
van evenementen en samenwerken met
stichtingen, kerken en andere organisaties. De
gehele informatievoorziening zal vanaf nu lopen
via Jeroen en Ivette Langeveld. Hoe u donateur
kunt worden leest u in deze nieuwsbrief.

Wordt nu donateur

Garuda House in Bali wordt volledig
ondersteund door donaties en giften vanuit
Nederland. Elke opgehaalde euro wordt
volledig gebruikt voor Garuda House Bali. Wij
werken in Nederland alleen met vrijwilligers.
Het geld dat wordt opgehaald is onder andere
voor school, eten, kleding en medische hulp.
Wij zijn op zoek naar donateurs.
Wilt u meisjes in Indonesië een kans geven op
een goede opleiding, zodat zij een goede
toekomst tegemoet gaan? Meld u zich dan nu
aan via ivette_langeveld@hotmail.com. U
ontvangt dan zo snel mogelijk alle informatie
om donateur te worden.

Dansavond Garuda House, september 2009

U kunt al donateur worden vanaf € 5,00 per
maand.
Hierbij geldt: elke euro is welkom.
Eventuele giften kunt u overmaken op
rekeningnummer 9551962 ten name van
Batu Foundation o.v.v. nieuwsbrief Garuda
augustus 2012.
Te zijner tijd zal er een nieuw rekeningnummer
komen.
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Nieuwsbrief
I cant change the
world and make
things fair.
The least that I can
do is care!
Kid Rock

Vanaf nu zullen wij regelmatig een
nieuwsbrief sturen waarin we
aandacht besteden aan de huidige
situatie van de meisjes. In deze
nieuwsbrief zullen wij onder andere
schrijven over de schoolresultaten van
de meisjes. Verder zullen we in
volgende nieuwsbrieven regelmatig
één van de meisjes aan u voorstellen
evenals de pleegouders Leo en Icha.
Wilt u liever niet op de hoogte blijven
van Garuda House Bali, dan kunt u
zich afmelden door een mail te sturen
naar ivette_langeveld@hotmail.com

Website en dergelijke
In de maanden september en oktober
zijn wij op reis door Zuid Oost Azië. Wij
zullen dan onder andere het Garuda
House bezoeken.
Na deze reis zal de nieuwe website zo
snel mogelijk online zijn. Hierover in een
volgende nieuwsbrief meer informatie.
Er zal tevens een Facebook pagina
komen voor het Garuda House.

Jeroen en Ivette Langeveld
Groningerlaan 18
9501 SH Stadskanaal
Ivette_langeveld@hotmail.com
Feedback of uw reacties zijn altijd
welkom via de mail.

Na goede afronding van hun
school, hebben deze meisjes nu
een goede baan. Dankzij het
Garuda House.

