Naam: Kadek (I 14)
Geboortejaar: 1989
Woonplaats: Singaraja/ Bali
Gezondheid: aangeboren hersenverlamming waardoor zijn benen niet goed functioneren
Familie en sociale situatie:
Kadek woont met zijn familie, bestaande uit 5 personen in een dorp in een klein huisje.
Als kind verbleef Kadek in de Mahatmia foundation tot hij de junior high school had afgemaakt. Toen
hij 20 was keerde hij terug naar zijn familie en heeft de senior high school afgemaakt.
Kadeks vader is leraar, maar heeft 2 jaar geleden een hartinfarct gehad. Daarom moet Kadek nu voor
het gezinsinkomen zorgen. Hij heeft zich bekwaamd in computer editing en is thuis bij zijn ouders
een zaakje begonnen maar moet nog veel investeren. Omdat hij daar geen geld voor heeft, hoopt hij
dat Talent foundation PvT hem kan helpen de noodzakelijke spullen aan te schaffen.
Opleiding: senior high school
Droom, talent, ambitie, vaardigheden, mogelijkheden en beperkingen:
Kadek wil graag onafhankelijk zijn en moet geld verdienen om zijn familie te kunnen onderhouden.
Hij hoopt in de toekomst zo succesvol te zijn met zijn computer business, dat hij zijn zaak kan
uitbreiden en hij hoopt iemand uit zijn dorp te kunnen helpen en met hem samen te kunnen werken.
Ervaring tot nu toe:
Kadek heeft 5 jaar zijn talenten kunnen ontwikkelen en ervaring opgedaan in Mahatmia foundation,
hij heeft 2 jaar in een editing shop in Singaraja gewerkt en sinds 1 jaar werkt hij thuis.
Hij kan thuis slechts kleine werkzaamheden verrichten op het gebied van computer editing. De
donatie van Talent foundation PvT helpt hem bij het aanschaffen van een computer, een printer en
andere noodzakelijke onderdelen.
Zijn plannen voor de toekomst zijn allereerst een nieuwe plek voor zijn zaak, op een meer centrale
plaats.
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Geplande periode van ondersteuning:
Aanvraag bijdrage: 25 juni 2014
Bijzonderheden:
Kadek is erg gemotiveerd, heeft ook genoeg sociale vaardigheden en kan daardoor rekenen op hulp
van zijn omgeving en vrienden.

Hij is bij de aanvraag te bescheiden geweest om ook zaken als cartridge, (foto)papier, lamineervellen
e.d. te begroten.
Op aanraden van het bestuur van Talent foundation PvT heeft Kadek zijn businessplan uitgebreid en
een nieuwe begroting gemaakt.
Daarin zijn opgenomen:
renovatie van zijn werkkamer, waaronder een beter entree, aanleg extra elektra (er was maar 1
stopcontact,), en ook installatie van een ventilator.
Belangrijk is ook een geschikte werktafel, daar hij nu te laag zit wat erg slecht is voor de doorbloeding
in zijn verlamde benen. Karien (landencommissie) heeft hem ook aangeraden meer reclame te
maken: een visitekaartje voor zichzelf met afdoende informatie erop en een banjer voor aan de
straat.
Het eindbedrag is door dit alles hoger dan gepland geworden.

Short story Kadek

My name is Kadek ,I am 25 year old. I am disable person where my
legs do not function properly . I experienced this since I was born, my parents have been trying to find
me a place to do therapy but it was all in vain because there are no results. After my return from
Denpasar for therapy I always come to the so rehab Bali foundation try to get a little therapy that
my situation was not decreased , finally the manager of so rehab Bali foundation ( Mr made
Serinten,SE ) Introducing me with TALENT FOUNDATION finally who help me with business funds .
Before I wanted to open this business at home because there are some considerations with parents
so I decided to make this business elsewhere for the reason I want to open a business in a strategic
place and I happened to have a little savings results of my work at home , and also because there is a
push capital from parents to contract the garden plot on the edge of the highway which I think is a
very strategic place to open my business with a contract value worth 5 million per year

my goal to open a business in a strategic place ,are :
A. easily find customers

B. easily to introduce our production
C. I want to learn to socialize
D. Learning to be more independent
I am very happy and greatly helped with TALENT FOUNDATION by giving me the business
capital , hopefully with my hard work will be able to grant what is the main purpose of which
is hopefully TALENT FOUNDATION fore I can live independently without relying on other

people and will also hopefully I can make working place for disabled children to work with us.
Finally I say many thanks to TALENT FOUNDATION.

Regard,
Kadek

