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Beste allemaal, 

 

Graag willen wij u op de hoogte brengen van de huidige situatie omtrent Bayu en zijn 

familie. Eind vorig jaar vroegen we uw hulp voor Bayu, die vorig jaar een vreselijk 

motorongeluk heeft gehad op Bali.    

 

De actie die begin dit jaar heeft plaatsgevonden in Nederland heeft veel geld 

opgebracht. Samen met giften uit Australië, Duitsland en Zwitserland hebben we € 

6800,= ontvangen. Uw medeleven heeft ons geraakt en de opbrengst onze verwachtingen  

overtroffen. 

De familie heeft ons gevraagd u allen hartelijk te bedanken! 

 

Bayu is inmiddels al een paar keer bij de John Fawcett Foundation geweest ( een 

Australische organisatie die op Bali waar nodig, kosteloos behandelingen laat  uitvoeren 

door diverse specialisten)  Zijn goede oog is een aantal keren gecontroleerd, om er 

zeker van te zijn dat daar geen ontstekingen ontstaan. Tot nu toe gaat het prima. Het 

andere oog zal niet meer verbeteren of herstellen en Bayu zal moeten accepteren dat 

hij blind is aan zijn rechter oog. 

Inmiddels heeft hij ook de plastische chirurg bezocht bij de John Fawcett Foundation,  

voor de verbrande delen aan zijn benen. De artsen zeggen dat het medisch op dit 

moment niet noodzakelijk is om te opereren zolang hij geen pijn heeft en er geen 

complicaties ontstaan. 

Een cosmetische operatie wordt afgeraden. Er zal dan een grote oppervlakte van zijn  

gezonde  huid moeten worden weggehaald en die plekken zullen altijd een stuk lichter 

blijven.  Gezien de teint van zijn huid is dit niet wenselijk. 

Alle behandelingen van deze foundation, www.balieye.org , zijn gratis zodra de mensen 

kunnen aantonen dat ze geen geld hebben om te kunnen betalen.  

 

 

Bayu zelf maakt het nu goed, ondanks het ongeluk en de lange opname in 

het ziekenhuis heeft hij zijn studie dit jaar weer goed afgesloten. Hij 

is heel dankbaar dat zoveel mensen, hem en zijn ouders hebben 

geholpen om voor een groot deel uit de schulden te komen. 

 

 

Bayu en Firman 
De financiële situatie:  

Van de hoge rekening van het ziekenhuis € 9000, heeft vader Jari de 1ste € 2000 zelf 

voldaan door zijn land op Java te verkopen. Daarna zijn er gelden gekomen van de moslim 

gemeenschap, een klein bedrag van de verzekering en het ziekenhuis heeft nog € 300 in 

mindering gebracht. Een groot deel is betaald uit de opbrengst van de actie, waardoor 

een restschuld overblijft van ongeveer € 900. Daarnaast heeft het ziekenhuis 

aangegeven dat dit bedrag binnen onbepaalde tijd afbetaald mag worden. Hiermee wordt 

http://www.balieye.org/


aan de familie van Bayu de gelegenheid geboden, om zelf gedurende een langere periode 

het laatste deel van de kosten te betalen.  

 

Om hen deze kans te geven hebben wij de rest van de actiegelden de volgende 

bestemming gegeven: Samen met de familie zijn we op zoek gegaan naar een structurele, 

duurzame oplossing. Omdat de familie ver onder de armoede grens leefde in een klein 

bamboe hutje, hebben we de kosten voor een stenen huisje en 18 jaar de huur van het 

land waar het huisje op staat, betaald. Naast wonen is er ruimte voor een kleine 

toko/warung.  Zo kan moeder Sumarti koken en 

maaltijden  aan huis verkopen en Jari kan met zijn 

karretje (zie foto)  zijn Bakso ( Indische soep met 

ballen van gemalen vlees) blijven verkopen vlak bij de 

scholen en het centrum in de buurt. Daarnaast hebben 

ze nu een kleine wasserij. Voor Bayu en pleegzoontje  

Firman  is er ruimte voor een heuse slaapkamer. 

 

Kaki Lima ( karretje) 
Op dit moment kan de familie al goed rondkomen door de meer verkopen van de Bakso, 

schoolgelden en al een klein bedrag voor de bouw van een warung is al aanwezig, nu kan 

het gevoel van eigenwaarde weer groeien. Bij ons bezoek gaven ze aan zich “senang” te 

voelen in hun nieuwe huis en woonomgeving. Blij en dankbaar met deze situatie. 

We denken dat dit een prachtig eindresultaat is van onze actie. 

Uiteraard zal het WFCI deze familie blijven volgen.  

Maar bovenal hebben we dit alles kunnen realiseren mede dankzij uw steun!  

  

Nogmaals willen we u bedanken voor uw gift.  

 
http://www.wfci.nl  
Sjaak Franke 
Tonny Buijzen 
Mun 
Desy en Zulfan 
Bayu en zijn ouders Jari en Sumarti 
 

 

 

      Een blijde familie voor hun huis en bakso karretje 


