
 

De zomer hebben we in onze thuishaven Den Helder doorgebracht. 

“Onbetwist” de mooiste plek op aarde :-) 

Je kunt er uren vrijwel 

alleen doorbrengen in bos, 

duinen en strand. Lekker 

rustig wandelen missen we 

het meest op Bali. In Den 

Helder zijn we met vele 

sponsors, vrienden en 

familie opgetrokken.  

 

Tijdens ons verlof hebben 

onze twee huiswerk 

begeleiders Mega en 

Maheni (die zelf zijn 

opgegroeid bij Lion King) 

hun tweede kind gekregen. 

Ze werken beiden weer in 

de avonduren bij ons. 

 

Maheni’s meiden links 

en Mega met Jonathan 

rechts.  

 

 

 

 

 

 

 



Mega (links), Maheni (midden) en Lisna (rechts).  

 

Het eerste wat we doen bij terugkomst is met z’n allen naar de Gelato Corner, letterlijk om de hoek van het weeshuis.  

Lisna heft de afgelopen twee jaar in Abu Dhabi gewerkt en was op verlof bij ons in het weeshuis voor een paar weken. 

Nu is ze weer voor twee jaar terug in Abu Dhabi waar ze werkt in het Shangri-La Hotel. Op de scooter zit Edi, het 

jongere broertje van Sumerta en Widi. Een intelligente jongen en doet het goed, net zoals zijn twee broers.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Nengah heeft haar bachelor graad in Economie. Haar oudere zus Dami studeerde eerder dit jaar af (Indonesische taal) 

en werkt nu in het zuiden als lerares. We hopen dat Nengah dichtbij een passende baan vindt. Voor nu is ze zich aan 

het oriënteren en helpt ze mee in het weeshuis.   

Onze aardige en zeer getalenteerde Widi had zich ingeschreven om Economie te studeren, maar werd niet 

aangenomen (te veel aanmeldingen). Gelukkig werd hij wel aangenomen om Rechten te studeren. Natuurlijk zijn wij 

erg trots en blij, want Widi is onze eerste Rechten student. Hier in een strak pak, maar hij blijft een nuchtere, dankbare 

jongen. 



 

Middelbare school leerlingen uit 

Australië hadden schilderijen van 

foto’s van onze kinderen gemaakt 

en als foto’s weer teruggestuurd.  

Grote hilariteit, maar ook blij met 

het soms prachtige resultaat.   

Hier onze universiteit studenten 

v.l.n.r.: Widi, Sumerta en Wanti. 

 

Redi en Susi zijn klaar met de 

middelbare school, zijn gaan 

werken en wonen net op zichzelf. 

 

   

 

Een andere slimme jongen (maar 

nog erg verlegen en onzeker) is 

Susila (geel shirt). We hopen dat 

hij wat spontaner wordt, zoals de 

meeste van onze kinderen.  

Dika (in het zwart) woont al het 

grootste gedeelte van zijn leven 

bij ons en doet het goed. Nog wel 

veel te speels, maar hij zorgt voor 

en kijkt om naar de kleine 

kinderen.  

 

 

 

Kristina (zwart) had een 

prachtig resultaat en was daar 

ook zeer blij mee.  

Kadek Ayu (wit) is het nichtje 

van de 3 broers boven. Ook zij 

is blij met haar zeer lijkende 

tekening.  

 

  

 

 



 

We zitten allemaal gelukkig weer ins dagelijkse routine. 

Onze kinderen zijn weer terug naar school. Het is altijd 

grappig om te zien wie van onze kinderen er tijdens het 

shoppen bijvoorbeeld de leiding neemt. Ons staflid Ayu 

is alweer twintig jaar bij ons.  Ze houdt van de markt, 

waar ze elke ochtend nog steeds trouw inkopen doet. 

Voedsel is onze grootste kostenpost.  In 2018 hebben we 

aan voedsel € 29.595,16 uitgegeven.  Elke Bali reiziger 

kan de jaarlijkse prijsstijgingen in restaurants ervaren.  

 

We hebben ook net twee nieuwe jongens ingenomen: Brory (12) 

en Kadek Merta (6).  

Brory zit in de brugklas van de middelbare school en is nog steeds 

erg stilletjes (in tegenstelling tot Merta). Hij is gelukkig wel al 

bevriend met Yudi, die ook bij Lion King woont en zit met hem 

samen in dezelfde brugklas.  

 

 

 



 

Dit is Kadek Merta, en zit 

net op de kleuterschool. Zijn 

vader verliet het gezin, zijn 

moeder is hertrouwd en 

Merta werd ondergebracht 

bij anderen, die hem naar 

ons weeshuis brachten: het 

standaardverhaal in Bali. 

Een dag na zijn aankomst 

was Merta al zo blij en zei 

hij: ”Ik ga nooit meer terug 

naar waar ik vandaan 

kwam”… Hij is slechts 6 jaar. 

Merta steelt je hart en 

geniet van de aandacht. 

 

De kinderen (niet alleen de meiden) kunnen en mogen altijd zelf kokkerellen en kunnen naast de gewone Indonesische 

keuken ook veel lekkere dingen zelf bereiden, zoals koekjes en cakes. We hebben geen kok, ALLE kinderen & tieners 

hebben dagelijks een uurtje piketdienst en zo leert iedereen ook zelfstandig koken en schoonmaken. En Lion King 

maakt de lekkerste Soto Ayam (kippensoep) en Gado-Gado (groenteschotel met pindasaus). 

 

 



Joke Wissink is al jaren onze lieve getrouwe 

ambassadrice in Nederland en verkoopt ook 

(haar eigen) kunst voor Lion King.  

 

 

 

Ook in 2019 weet Joke Lion King Bali wederom uitermate onder de aandacht te brengen bij o.a. Stichting Hand in 

Zutphen en de Oecumenische basisschool in Brummen. Joke en alle sponsors: Heel hartelijk bedankt voor jullie enorme 

hulp aan Lion King.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Een plaatje van TWINTIG JAAR geleden … Ayu en Marinka in onze spannende begintijd in Singaraja.  In het leven bereik 

je niets alleen en het Lion King weeshuis is een prachtig voorbeeld daarvan. Zonder uw hulp in alle opzichten waren 

we niet zo ver gekomen. Grote dankbaarheid in ons hart naar allen.  

“Op naar de volgende twintig jaar …” 

 

 

 

Warme groetjes vanuit een warm (met koel windje) Singaraja, 

Frankie & Marinka (oprichters) 

 

www.lionkingbali.com Voor bank- (ook PayPal) en bezoekers info. 

Volg ons op Instagram: lionkingbali  

http://www.lionkingbali.com/

