
DHARMA BAKTI 
 

BALI 
 
 
    Dharma: eervol werk   Bakti: verantwoordelijkheid voor anderen 
 
 

Doel 
De stichting Dharma Bakti is opgericht om de bewoners van Kemenuh e.o. in Bali, te helpen 
tijdens de corona periode en daarna om weer op gang te komen. Er komen door de coronacrisis 
geen toeristen meer en hun inkomen is hier volledig afhankelijk van. Op Bali zijn geen sociale 
voorzieningen. De bevolking verarmt. De kinderen gaan niet meer naar school omdat de ouders 
geen schoolgeld, uniform en spullen kunnen betalen.  

 

Gertrud Wülfken komt al vele jaren, vanwege gezondheid, zo’n half jaar in Kemenuh en maakt 
dit mee. Veel gezinnen leven nu in onmenselijke omstandigheden. Via de stichting Dharma Bakti 
willen we kinderen, jeugd en volwassenen helpen om menswaardig door deze periode heen te 
komen. Ook blijven we daarna volwassenen, jeugd en kinderen steunen als dat nodig is. 
 
Daarom wordt geld ingezameld voor:  

• Het dagelijkse eten voor hen die door corona geen inkomsten hebben 

• Babyvoeding als door honger moedermelk is gestopt 

• Opnieuw aansluiten van de elektriciteit zodat de waterpompen weer werken 

• Betalen van de elektriciteit 

• Schoolgeld, uniform en schoolspullen voor kinderen zodat zij weer naar school kunnen gaan 
 
Vastenactie 
Lieve mensen, de Christelijke vastentijd komt eraan. Help alstublieft met delen, voor €16 
kunnen wij een voedselpakket kopen zodat een gezin een maand kan leven voor nog €20 
kunnen we een jonge moeder en kind van versterkend voedsel en babymelkpoeder voorzien. 
De producten worden zo veel mogelijk bij kleine warong’s en op de markt gekocht om ook hen 
te steunen. Deze crisis is nog lang niet over, help ons helpen !!! Elke euro is welkom! 
 
Giften kunnen worden over gemaakt op:  
IBAN: NL06 RBRB 8834 6419 73 t.n.v.: Stichting Dharma Bakti 
 
Wij hebben inmiddels ook de ANBI status (RSIN 861887475) dus uw gift is conform de geldende 
wet en regelgeving boven de drempelwaarde aftrekbaar van de inkomstenbelasting 
 
Contact 
website: www.dharmabakti.nl E-mailadres: Bestuur@dharmabakti.nl Telefoon: 06-51352174 
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