
 

Dharma: eervol werk -  Bakti: verantwoordelijkheid voor anderen 

De stichting Dharma Bakti is opgericht om de bewoners van Kemenuh e.o. in 
Bali, te helpen. Tijdens de corona periode, maar ook nu nog komen er geen 
toeristen. Hun inkomen is volledig afhankelijk van toeristen. Er zijn geen sociale 
voorzieningen zodat hun inkomen is gestopt. De bevolking verarmt.  
- Daardoor kan elektriciteit niet worden betaald waardoor waterpompen 
worden afgesloten.   
- Kinderen kunnen niet meer naar school omdat schoolgeld niet meer kan 
worden betaald.  
- De honger neemt toe nu geen inkopen meer kunnen worden gedaan.  
-Bij ziekte zijn medicijnen niet meer te betalen.  
 

HELP ARME KINDEREN OM  NAAR SCHOOL  TE GAAN. 

De Stichting zoekt een sponsor voor een scholier, waarvan de ouders geen geld 
hebben om de schoolkosten te betalen. Gevolgen kunnen dan zijn dat de 
jongere stopt met de opleiding, jong aan het werk moet of wordt uitgehuwelijkt. 
Terwijl het misschien wel een getalenteerd kind is. 
Om in aanmerking te komen voor zo’n schoolbijdrage moet aan een aantal 
voorwaarden worden voldaan: 

- De scholier is kansrijk op school 
- Hij of zij kan de resultaten overleggen 
- Is er een inschrijvingsbewijs 
- Is er een factuur van de schoolkosten 
- Scholier moet voortgang kunnen tonen aan de studiecontroleur. 

 
De sponsor krijgt dan van de scholier een foto, informatie over leeftijd, het 
gezin, studieresultaten,enz. Daarnaast een korte omschrijving wat de studie 
voor hem/haar betekent en wat zijn/haar droom voor later is. 
 

Op basis van informatie van de controleur op Bali   
gaat het om kosten voor: 

- Lesgeld 
- Boeken 
- Verplicht schooluniform 
- Inschrijvingsgeld 
- Evt. andere school kosten 

 
De sponsorbijdrage komt neer op 0,50 cent per dag of € 15 per maand, dat 
wordt dan € 180,- per jaar voor de hogere opleiding, voor middelbaar € 150,- 
 
Er ontstaat een band tussen de sponsor en de scholier door informatie-
uitwisseling. De sponsor ontvangt elk jaar een cijferlijst en kort briefje van de 
scholier per mail (als de sponsor dat op prijs stelt). 
 
Graag de bijdrage storten op:  
IBAN: NL06 RBRB  8834 6419 73 
T.n.v.:  DHARMA BAKTI - SCHOLIERENSPONSORING 

KvK-nummer: 81009496 
ANBI – RSIN 861887475 

Website: www.dharmabakti.nl 

 

ANTWOORDBON. 

Ik sponsor een scholier voor -  € 150,- per jaar – middelbare school of 
                                                     - € 180,- per jaar – hogere opleiding  
Ik heb voorkeur voor -  jongen of meisje           ( doorhalen naar keuze). 

Naam:…………………………………………… 
 
Adres: …………………………………………………………………………………………………….. 
 
Telefoonnr. :…………………………. 
Emailadres:……………………………………………………………………………….. 
 
Graag  mailen naar penningmeester Bote Nicolay:   bote.nicolay@gmail.com   

 


