
 
 
Naam: GEDE (I 12) 

Geboortejaar:  1993 (18 year) 

Woonplaats: Nusa Penida, Bali, Indonesia 

Familie en sociale situatie: 

Het arme boeren gezin van Gede woont op een klein eiland Nusa Penida, voor de kust van Bali. Op 
het land (niet in eigendom) kan alleen maïs en cassave worden verbouwd, daarnaast hebben ze wat 
vee. Maar de opbrengst is niet genoeg om van te leven. De opbrengst van een koe is net voldoende 
om de school van Gede en zijn zusters te kunnen betalen. Het gezin woont in bij de oom van Gede. 
De ouders van Gede zijn harde werkers, maar zijn vader kan vanwege astma sinds enkele jaren niet 
veel werk meer verrichten. Daarom werkt Gede en zijn 12 jarige zusje na school wat bij om het 
gezinsinkomen aan te vullen. 

Opleiding: “ HAVO”opleiding. (In Indonesië heet deze vorm van onderwijs de SMA) 

Droom, talent, ambitie, vaardigheden, mogelijkheden en beperkingen: 

Omdat Gede bij de besten  van zijn klas hoort en de beste in Japans is, hoopt Gede met een 
universitaire talen opleiding zichzelf en zijn familie een betere toekomst te kunnen bieden. 

Hij is goed in talen, met name Japans en verwacht met een talenopleiding ook een baan te vinden. 
Door hard te studeren en hard te werken, hoopt hij op zijn minst de senior high school te kunnen af 
maken. Een studie Japans biedt, gezien het belang van het toerisme op Bali, veel kansen op werk. 

Ervaring tot nu toe: 

Gede is gestart met een toelatingsexamen voor de universiteit  in Den Passar (Bali) op 30 juni  2011. 

Zijn eigenlijke studie is pas eind augustus begonnen. In de tussenliggende tijd heeft hij (verplicht) 
deelgenomen aan allerlei activiteiten, die direct of indirect met zijn studie te  maken hebben, o.a. 
sportdagen, trainingsdagen (persoonlijkheids- en teamvorming), inwijdingsceremonies vanuit de 
Hindoe, contactdagen met de eindejaarsleerlingen. 

Het eerste semester heeft Gede afgesloten met cijfers van gemiddeld tot er iets boven.  

Op kamers 

Via zijn oom (Komang) heeft Gede een kamer in Denpasar. Via relaties kon Komang een kamer voor 
hem regelen bij een verre Balinees familielid, waar hij kan slapen, zijn potje kan koken en kan 
studeren. Hij hoeft hier niets voor te betalen. Ook mag hij de brommer gebruiken om naar school te 
gaan. Gede krijgt verder van zijn oom geld om wat eten te maken. 

Zijn kamer ziet er heel simpel uit, er staat een bed in, een grote tafel in een hoek, die als 
opslagruimte wordt gebruikt, geen stoelen en een gammel plastic kastje. Daarnaast bevindt zich er 
nog een oude tv. Het ruikt er muf en de muren zijn vochtig en beschimmeld, maar dit is niet zo 
bijzonder, je ziet het eigenlijk overal op Bali. 

Naast dit woon/slaapvertrek heeft hij nog een klein " keukentje" waar een tweepits gascomfort staat 
op een smerige aanrecht, waar superkleine "miertjes" over heen lopen. Al met al ziet het er niet 
hygiënisch uit. Door de week eet hij instant mie (indomie), omdat dit de goedkoopste maaltijd is. In 
het weekend als hij thuis is, is het eten iets meer gevarieerd, maar ook bij zijn ouders is er zelden 
vlees of een volwaardige gezonde maaltijd, omdat daar geen geld voor is.  Zijn lichaam toont ook 



 
 
geen grammetje vet. Maar ondanks deze armoedige omstandigheden, is Gede toch gelukkig en 
tevreden . 

Begrote bijdrage Talent foundation PvT: 

2011 2012 2013 2014 2015 TOTAAL 

€ 482 € 500 € 500 € 500 € 218 € 2200 

 

Geplande periode van ondersteuning: 

Gestart met de studie 1 juli 2011 

Verwacht eind van de studie 31 juli 2015 

Evaluation 

Begin augustus 2015. Heeft Hans (intermediair Talent foundation PvT, Indonesië) Gede bezocht in 
zijn geboortedorpje Bodong op het eilandje Nusa Penida. Hij had inmiddels zijn afstudeer scriptie 
ingeleverd en hoefde dus voorlopig niet meer in Den Pasar te zijn, waar hij studeerde en zijn 
studentenkamer heeft. Hans trof een hele enthousiaste jonge man aan, die vol vuur over zijn studie 
Japans sprak en nog vele idealen had. 

Bij het gesprek was ook Komang, zijn oom, aanwezig, die als tussenpersoon voor Hans fungeert, 
omdat hij intensiever contact heeft met Gede, hem begeleidt, stimuleert en de financiële kant ervan 
beheert. 

Hieronder fragmenten uit het gesprek met Hans: 
Gede’s ideaal is nog steeds om leraar Japans te worden. Gezien de steeds toenemende groei van het 
toerisme, met name van Japanners, denk  ik dat met dit vak voor hem een goede toekomst is 
weggelegd. Wanneer ik de Bali Post (Balinese krant) lees, dan valt mij op dat vele hotels vacatures 
hebben voor Indonesiërs waarbij het Japans een vereiste is. Ook reisorganisaties zoeken lokale 
tourguides die de Japanse taal beheersen. Het liefst zou Gede leraar willen zijn op een middelbare 
school  op zijn eigen eiland Nusa Penida. Om dit te worden of om een goede baan te verwerven, 
moet helaas entreegeld betaald worden (ik noem dit altijd corruptiegeld) en deze bedragen zijn over 
het algemeen heel hoog. In het verleden heb ik dat ook gedaan met Komang, hoewel het geheel 
tegen mijn principe is, maar hij heeft nu een goede (vaste) overheidsbaan inclusief een 
zorgverzekering en pensioenuitkering. Komang is mij hiervoor nog steeds dankbaar en zet zich nog 
steeds in voor de gemeenschap. Hij is een zeer sociale man met een goed hart, hij geeft veel weg en 
leeft mede hierdoor nog steeds sober.   

Een tweede wens/ideaal van Gede is om een jaar naar Japan te gaan werken om op deze wijze zijn 
Japans te verbeteren, maar ook hiervoor heeft hij geen geld. Zijn oom, Komang dus, probeert aan 
geld te komen om zijn neef die buitenlandse ervaring te gunnen.  

Voor het afstuderen van Gede waren de kosten geschat op ongeveer 1.250.000,00 rupiah (zeg maar 
ongeveer 100 euro), maar hij heeft op mij (lees: Talent foundation PvT) geen beroep gedaan. Komang  
vertelde mij dat hij zelf examenkosten/diplomering had betaald voor Gede. Ik weet gewoon dat dit 
een hele opoffering is geweest voor Komang. 

Mochten beide wensen van Gede geen doorgang kunnen vinden, dan gaat Gede werken als 
tourguide voor Japanse toeristen op het eiland Bali. 



 
 
In september 2015 was de officiële diplomering van Gede. Deze officiële uitreiking van de certificaten 
heeft plaatsgevonden in het Bali Beach Hotel in Sanur op het eiland Bali. Zie foto’s . Al met al kunnen 
wij (Talent foundation PvT) trots zijn op een succesvolle afronding van zijn studie, te meer omdat op 
zijn certificaat zeer hoge cijfers prijken.  

 


