
Onze reis naar Indonesië oktober 2016. 
 

 
 
Een van de doelstellingen van de Stichting Don Camillo is kansarme kinderen en vrouwen in het 
buitenland te ondersteunen met middelen die we in dat land kopen.  
Het budget dat we hiervoor vrijmaken komt rechtstreeks uit de donaties van ons Goede Doelen Huis.  
 
Al jaren planden Ankie en ik een reis naar Indonesië en eindelijk in oktober 2016 kwam het er van! En 
in de voorbereidingen op onze reis hebben we ook gekeken naar mogelijke ‘goede doelen’ waar we 
met het geld van onze Stichting “Don Camillo” iets kunnen betekenen. We kwamen uit bij de Stichting: 
Smile Foundation, die samenwerkt met het ‘Sanglah Hostiptal’ te Denpasar op het eiland Bali. Zij 
halen kinderen met een aangeboren afwijking in hun gezicht naar hun locatie in Denpasar. De 
kinderen zijn woonachtig op een van de vele eilanden van Indonesië en worden samen met hun 
ouders naar een van de opvang huizen van de Smile Foundation in Denpasar gebracht. Door artsen 
in het ziekenhuis worden zij onderzocht en wordt een operatie gepland. Het ziekenhuis en de artsen 
brengen geen kosten in rekening! Is de operatie te ingewikkeld, dan worden de kinderen en hun 
ouders naar een ziekenhuis in Australië gebracht. Ook dat ziekenhuis brengt geen kosten in rekening. 
De stichting in Denpasar begeleidt de kinderen en hun ouders in dit hele proces. Zij logeren bij de 
Stichting totdat de nazorg afgerond is en ze weer naar huis toe kunnen gaan. De stichting is volledig 
afhankelijk van subsidie, maar moet vooral van donaties en sponsor giften hun uitgaven bekostigen. 
 
Nieuw beddengoed!                                                           
 Wij hebben gevraagd aan de vrijwilligers waar we mee konden helpen. Voor alle kamertjes in 
het opvanghuis hebben we nieuwe matrassen, kussens en lakens gekocht. 



     Kinderen met hun ouders en enkele vrijwilligers       
                               

 
 
  

 
De boodschappen 

speelgoed en levensmiddelen  
 
 
 
 



Onze reis begon op het eiland Java en onderweg naar Bali zagen we met name in Oost-Java veel 
armoede. In overleg met onze lokale chauffeur zijn we naar een dorp gegaan waar veel kinderen 
wonen en waar ook een schooltje is. De meeste kinderen hadden geen schoenen, schoolspullen en -
tassen. Spontaan zijn we onderweg gestopt en hebben we spulletjes gekocht. En met een volgeladen 
auto zijn we naar dit dorp gegaan. 
 
        De Winkel met de gekochte schooltassen        De kinderen met hun nieuwe schoenen 
 

         
                             
Het was super, dat wij met de vele financiële donaties, zoveel mensen ( kinderen en hun ouders) blij 
hebben kunnen maken.  
 
Waar onze volgende reis naar toe gaat, is ook voor ons nog een verassing.  

 
 
 


