Inleiding
Stichting Lion King Bali staat voor het verzorgen van weduwen en wezen in Singaraja, Noord
Bali, Indonesië. Frankie & Marinka Portier verhuizen in 1999 naar Singaraja Bali om sociaal
werk te doen. Ze beginnen te werken met straatkinderen. In 2001 starten ze een kindertehuis,
om de straakinderen die terug naar school willen een thuis te geven. Deze straatkinderen zijn
ondertussen universitair afgestudeerd, en het kindertehuis is door de jaren een weeshuis
geworden. Ook vanaf het begin hebben we een weduwenhuis en een voedselprogramma
voor de allerarmsten. Naast een lokale verplichte stichting (Yayasan Simpang Tiga), wordt er
een Nederlandse stichting opgericht: Stichting Lion King Bali in Schagen.
Mensen:
Onze bestuursleden ontvangen geen
vergoeding voor hun inzet bij Stg LKB.
Onze penningmeester Inge Kremers
(rechts), behandelt algemene vragen
en financiele & belasting vragen en is
een enthousiast fondsen werver. Onze
stichting heeft de ANBI status en dat
geeft dus extra belasting voordelen
(temeer via ‘n schenkingsakte).
Voorzitter Gerrit Jan Knoeff en
Secretaris Estrelita Portier kunnen u
veel vertellen over het reilen en zeilen in het weeshuis en zij kunnen eventuele presentaties
verzorgen.
Ons bestuur vertelt u graag meer over Lion King op scholen, sportclubs, service clubs en
stichtingen in de Kop van Noord Holland. Het gehele bestuur komt eens in de 2 jaar langs bij
Lion King Bali en zijn zeer goed op de hoogte van het dagelijks reilen en zeilen van het
weeshuis.

Frankie & Marinka hebben ’n privésponsor
en leven daarvan (aangevuld met eigen
spaargeld en erfenis) en zijn altijd al
financieel onafhankelijk geweest; hun
levensonderhoud heeft nóóit op ’t weeshuis
gedrukt. Alle giften komen nog steeds
volledig voor 100% ten goede van onze
Weduwen & Wezen.

De stichting Lion King Bali
Wij staan geregistreerd
- bij de Belastingdienst onder RSIN/fiscaal belastingnummer ANBI: 8163.67.140
- bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 37096053
- met postadres:
Stichting Lion King Bali
Alie Postmastraat 19
1742 SR SCHAGEN
IBAN: NL77 INGB 0009024484
Online doneren: www.lionkingbali.com (belasting aftrekbaar - ANBI)
Onze stichting heeft de ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status sinds januari 2009
en deze is als gevolg van een onderzoek van de Belastingdienst rechtswege per 26 maart 2014
verlengd.
VISIE & MISSIE VOOR 2018
De middelen:
De uitvoering van de missie van Lion King in zijn volledige capaciteit op een duurzame wijze
(vele donateurs), met voldoende aanwezige middelen om korte en lange termijn
benodigdheden te kunnen bekostigen. Onze missie is om weduwen en wezen een liefdevol
thuis te geven in Singaraja en ons gezamenlijk uit te strekken naar de nabijgelegen dorpjes
op een praktische manier .... Met de hulp van onze wezen, die o.a. voedselpakketten en
warme maaltijden maken.
In 2017 hebben we flink bezuinigd, voornamelijk op voedselkosten. We vragen bezoekers ook
om het Lion King Weeshuis te helpen met vers voedsel te kopen op de markt. Verder hebben
we vrijwel niets uitgegeven aan renovatiekosten. In Indonesië moet je continue onroerend
goed bijhouden vanwege het intense weer in de tropen en we zullen in 2018 een inhaalslag
moeten maken.

Ons werkgebied zal in 2018 wederom Singaraja (betekent Lion King) en omgeving omvatten,
de ‘andere kant’ van Bali.
Het zwakke punt van Stichting Lion King Bali is dat ze voor een groot gedeelte financieel
afhankelijk is van grotere (eenmalige) donaties van andere stichtingen en serviceclubs. Onze
wens is om hiernaast ook een bredere vaste maandelijkse donateursgroep te vinden, zodat
er meer stabiliteit zal zijn. We hameren erbij onze sociale contacten en nieuwsbrieflezers op,
om ons bekend te maken bij hun vrienden, zeker als men op vakantie gaat naar Bali. Een groot
gedeelte van onze sponsors kent het stichtingsbestuur of Frankie en Marinka of ze hebben
ons project zelf gezien op Bali en zijn vaste donateur geworden. In de praktijk blijft het
moeilijk om donateurs te vinden die ons project/of de mensen niet kennen.
De sterke punten van Lion King Bali zijn dat Frankie en Marinka vrijwel dagelijks aanwezig
zijn in het weeshuis en de stichtingsbestuursleden betrokken zijn en door de Westerse aanpak
is het Lion King Bali weeshuis in 2008 door de overheid als beste weeshuis van Bali gekozen
(uit honderden anderen). Het weeshuis onderscheidt zich hierdoor van andere weeshuizen,
waardoor alle kinderen kunnen studeren en in een mooi, schoon en veilig thuis hebben in het
Lion King Bali weeshuis.
Termijn
Omdat Stichting Lion King Bali een kleine stichting/organisatie is, is het onmogelijk om een
beleidsplan uit te zetten voor 3 jaar. We kunnen met moeite slechts het aankomende jaar
plannen, ondanks dat onze strategie vanaf het begin in 1999 vrijwel onveranderd is gebleven.
Onze activiteiten en strategie, blijven zoals elk jaar hetzelfde: zorg voor weduwen en wezen
in Noord Bali. In 2018 nemen we geen nieuwe kinderen in en blijft het aantal kinderen
hetzelfde als in 2017, 37.
Er zal iets meer onderhoud aan het weeshuis worden gepleegd (termieten). Diverse deur- en
raamposten zullen worden vervangen. Op voedsel zal er meer worden bezuinigd, om op een
gelijk budget te blijven, zo rond de 65.000,- Euro. We doen het met wat we hebben.
De Huidige Situatie
We verzorgen jaarlijks tussen de 35 a 40 kinderen van ongeveer 6 tot 23 jaar. De kinderen
krijgen een Christelijke opvoeding (onze drijfveer), waarbij de nadruk ligt op scholing en
persoonlijke ontwikkeling (studie, muziek, dans, sport).
Als doelstelling hebben we dat we graag zien dat de cirkel van armoede in Singaraja
doorbroken wordt en dat onze weeskinderen volledig tot hun recht kunnen komen door een
goede hogere scholing.
Zo hebben we door de jaren reeds 130 kinderen opgevoed bij Lion King Bali. Dertig jongeren
hebben zelfs een hogere/universitaire scholing voltooid, allen hebben reeds een baan
gevonden. Alle ontwikkelingen (lees hierboven) zijn volgens verwachting gegaan, alle gestelde
doelen van voorgaande jaren zijn gehaald. Ook voor aankomende tijd zullen we deze trend
(scholing) doorzetten.

De Financiën
De stichting bouwt geen vermogen op om een bepaald project te kunnen financieren. Er zijn
geen leningen/hypotheken en zullen er ook nooit komen. Alle ontvangen donaties worden
jaarlijks voor de volle 100% ingezet als huishoudgeld/schoolgeld voor het Lion King Bali
weeshuis. Ons jaarlijks streefbedrag ligt rond de 65.000 Euro. In onderstaande grafiek kunnen
donateurs zien aan welke zaken we de donaties aan Stichting Lion King Bali precies hebben
uitgegeven.
Namens alle kinderen, heel hartelijk dank voor uw hulp. U maakt Lion King Bali mogelijk en
verandert levens.

