
 

 

Project ‘De Kids Workshop’, Kalibukbuk – Lovina  

Een samenwerkingsverband tussen Stichting Creatief hart, Yayasan So Rehab Bali, hierna So 

Rehab Bali & Stichting Friends So Rehab Bali, hierna Friends So Rehab Bali 

Over de stichtingen 

Stichting Creatief Hart 

Deze stichting (hierna in de zij of wij-vorm) is bij notariële akte opgericht op 20 maart 2013 

en zet zich in voor kansarme kinderen in Indonesië die niet of moeilijk toegang hebben tot het 

reguliere onderwijs vanwege hun lichamelijke en/of psychische beperkingen. Voor de 

uitwerking van ons doel verwijzen wij u naar onze website. Onze activiteiten worden ook op 

onze facebookpagina geplaatst. 

De kinderen waar wij ons op richten hebben het al niet gemakkelijk. Zij zijn verstoten door 

hun familie en / of kunnen niet naar school. Deze kinderen hebben niet veel om handen en 

vanuit de Indonesische overheid worden er nauwelijks voorzieningen getroffen met 

betrekking tot opvang. Opvangcentra, revalidatiecentra e.d. worden veelal vanuit particulier 

initiatief of vanuit kerkelijke gemeenschappen gefinancierd. 

Als gevolg van de lichamelijke beperkingen hebben deze kinderen vaak te kampen met een 

grote leerachterstand of psychische problemen. Hierdoor kunnen zij moeilijk meekomen in 

het reguliere onderwijs. Echter, volgens ons kan iedereen creatief zijn, met of zonder 

lichamelijke en /of psychische beperkingen.  

Met het stimuleren van creativiteit willen wij de persoonlijke ontwikkeling van deze kinderen 

bevorderen. Ons doel is om kinderen van de straat te houden en hen het gevoel te geven dat 

zij zich na een dag creatieve workshops nuttig hebben gevoeld.  

Een mooie bijkomstigheid is dat de kinderen kunnen leren hoe zij hun creatieve handwerken 

kunnen tentoonstellen en verkopen aan toeristen of de rijkere toebedeelden in Indonesië. Op 

deze manier kunnen ze hun eigen inkomsten generen. Het streven is er naar dat deze 

kansarme kinderen (leren) een kans (te) krijgen om een enigszins minder afhankelijk bestaan 

te kunnen leiden. Echter, wat vooral belangrijk is, dat deze kinderen zich op een dag met 

creatieve workshops nuttig kunnen voelen. Hier zal So Rehab Bali een belangrijke stimulator 

in zijn. Verderop kunt u lezen waarom. 



Lees meer over Stichting Creatief Hart op www.stichtingcreatiefhart.nl  

Friends So Rehab Bali 

De stichting is sinds 9 december 2013 actief maar sinds 28 oktober 2015 officieel bij notariële 

acte opgericht. De stichting heeft een groot deel van de activiteiten van de voormalige 

stichting 'High5Rehab' uit Amsterdam overgenomen. 'High5Rehab' is vanaf het begin, 31 

oktober 2003, de basis stichting geweest.  

 

De stichting heeft als doelstelling het bijstaan van kinderen die mindervaliden zijn, op het 

gebied van revalidatie, fysiotherapie en kennisoverdracht ter bevordering van 

zelfredzaamheid. Het revalidatiecentrum dat zij steunen staat in Kalibukbuk, Lovina, in het 

Noorden van Bali met de naam Stichting (=Yayasan) So Rehab Bali. De stichting 'So Rehab 

Bali', is sinds juli 2015 volledig zelfstandig. Het Balinese team wordt in haar activiteiten 

aangestuurd door het bestuur. Zowel het Balinese team als het bestuur worden hierin 

bijgestaan door Marino van der Starre namens de stichting 'Friends So Rehab Bali', (zie 

hierna) en Marieke de Wit als grondlegster van de stichting. Zij helpen daar met name 

kinderen van 0 tot en met circa 20 jaar jong.  

 

De meeste kinderen komen iedere week naar hun locatie voor het trainingsprogramma, 

onderwijs of gewoon om plezier te maken. Hulp aan de kinderen varieert van therapie tot het 

helpen met hulpmiddelen zoals een rolstoel, braces, looprek, etc. De behandelperiodes kunnen 

variëren van 3 weken tot en met 3 jaar. Zij hebben al meer dan 650 kinderen kunnen helpen. 

Momenteel behandelen ze iets meer dan 100 kinderen van wie sommigen 3 keer per week 

komen en sommigen 1 keer per maand.  

 

Ook bieden zij daar de mogelijkheid om voor kinderen met een grote achterstand op school 

onderwijs te laten volgen op de locatie. Voor uitgebreidere informatie over deze stichting, 

verwijzen wij u naar de website van deze stichting. SoRehabBali.org  

 

Voor de kinderen die uit gerevalideerd en daarna niets om handen hebben maar ook voor de 

kinderen die dat nog niet zijn, is So Rehab Bali eind 2015 begonnen met de voorbereidingen 

van het opzetten van een sociale werkplaats, ‘de Kids workshop’ waar deze kinderen aan hun 

persoonlijke ontwikkeling kunnen werken.  

 

Stichting Creatief Hart,stichting Friends So Rehab Bali (NL) & So Rehab Bali (ID) gaan 

samenwerkingsverband met elkaar aan.  

Het idee 

De mogelijkheid is geboden om vanuit Stichting Creatief Hart een programma aan te bieden 

op deze, nog in ontwikkeling zijnde, sociale werkplaats. Stichting Creatief Hart gaat als gast 

stichting zorgdragen voor het creatieve gedeelte. Eigenlijk als voorloper van de Kids 

Workshop. Stichting Creatief Hart start met het voorzien van creatieve workshops voor de 

kinderen die nog niet of nauwelijks in aanraking zijn gekomen met creativiteit.  

http://www.stichtingcreatiefhart.nl/
http://friendssorehabbali.org/nl/


 

 

De ontwikkeling van de kinderen worden nauw in de gaten gehouden, er zal sprake zijn van 

dossiervorming. Als het kind ervoor klaar is, dan stroomt het door naar de sociale werkplaats.  

De creatieve workshops zijn in eerste instantie bedoeld om de kinderen een persoonlijke 

ontwikkeling aan te bieden. Het gaat om verhoging van eigenwaarde, ‘ik kan iets’. Het 

stimuleren van de hersenen en het creatief bezig zijn werkt therapeutisch. De kinderen kunnen 

er tot hun 20ᵉ leeftijd blijven (uitzonderingen daargelaten uiteraard).  

Naast het Creatieve werk zal er ruimte zijn voor begeleiders en/of vrijwilligers die het Engels 

spreken stimuleren, informeren over persoonlijke hygiëne, seksuele voorlichting etc. Dit kan 

dus op speelsgewijze manier tijdens de creatieve lessen plaatsvinden. 

Wij streven er naar om enkele vrijwilligers per jaar te kunnen plaatsen. Dit kan ook in de 

vorm van een stage. Ook is het plan om een medewerker uit Indonesië te werven. De 

creatieve lessen zullen afhankelijk van het niveau van de kinderen worden bepaald. In 

december 2015 zal hier nogmaals naar gekeken worden.  

Per 1 mei 2016 hebben wij een jonge Indonesische leraar, Wahyu, aangesteld die gemiddeld 

12 uur per week bezig zal zijn met creatief onderwijs en de administratieve aspecten. Wahyu 

heeft een Art opleiding gevolgd in Denpasar. Vanaf 1 mei 2016 tot 1 augustus 2016 zit hij in 

een proefperiode. Daarna zullen wij met hem evalueren hoe het is gegaan en mogelijk zal hij 

zijn creatieve activiteiten voortzetten. Momenteel leert hij de kinderen decoratieve lampen en 

armbanden maken. Het gaat erg goed. Binnenkort zullen er foto’s worden geplaatst van zijn 

activiteiten. 

Voorts kan gebruik worden gemaakt van een deel van een shop in het centrum van Lovina en 

van de shop van het revalidatiecentrum zelf. De inkomsten zijn uiteraard voor de kinderen 

zelf.  

 


