
In de zomer van 2015 werkten Conny en Gaby van Deutekom op de school in Bengkala waar een aantal dove kinderen op zit. Deze school 

op Bali wordt door de Stichting Vrienden van Effatha ondersteund. Hieronder staat hun verslag.  

 

In het noorden van Bali, vlakbij Singaraja, ligt Bengkala. In dat dorp wonen relatief veel dove mensen. Bijzonder is dat het dorp een eigen 

gebarentaal heeft, die ook door veel horende inwoners gehanteerd wordt. Dove kinderen gingen tot 2007 niet of nauwelijks naar 

school. Ze worden nu opgevangen door de plaatselijke reguliere basisschool in Bengkala. 

Een onderzoekster van het Max Planck instituut in Nijmegen heeft daar een eerste aanzet voor gegeven. Omdat haar project stopt, 

wordt dit project vanaf september 2009 gefinancierd door de Stichting Vrienden van Effatha. Van het geld wordt een onderwijsassistent 

betaald die de gebaren kent. Ook worden er leermiddelen voor aangeschaft. Daarnaast is er vanuit Nederland regelmatig ondersteuning 

voor de docenten. Dit betreft advies en contacten met de inspectie en de dovenschool in Singaraja.  

Al enkele jaren zijn Leen en Tineke Molendijk (vrijwilligers van onze Stichting) actief op de basisschool in Bengkala. Zij geven les in de 

internationale gebarentaal aan leerkrachten en dove kinderen. Ook geven zij Engelse les en handenarbeid/creatieve lessen. Leen maakt 

zich er erg hard voor om het dovenonderwijs op Bali te bevorderen en heeft jaarlijks contact met de dovenschool in Singaraja. Tijdens 

onze aanwezigheid hebben we vernomen dat er al vergevorderde gesprekken zijn met de dovenschool in Singaraja. Op korte termijn zal 

er zelfs sprake zijn van een samenwerking tussen de school in Bengkala en de dovenschool in Singaraja. Een duidelijk vooruitgang 

bewerkstelligt door de hulp/gesprekken van onze Stichting. 

De school te Bengkala kon nog wel wat hulp en begeleiding gebruiken vernamen wij, vandaar dat wij (mijn dochter Gaby en ik) ons 

aangemeld hebben om op deze school te gaan helpen. Het eerste halfjaar van 2015 hebben wij voor ons project veel knutselmateriaal 

ingezameld bij familie en vrienden. Half juli hebben wij al een doos met 17 kg knutselmateriaal vooruit gestuurd naar de school in 

Bengkala. Daarnaast hadden wij in onze bagage ook nog eens 17 kg aan knutselmateriaal, al met al dus een succesvolle actie! 

Aangekomen op Bali werden wij hartelijk onthaald door een leerkracht, genaamd Ketut Kanta, een erg vriendelijke en bereidwillige man, 

die ons de eerste week begeleid heeft rondom de school te Bengakala. De eerste dag op school hebben wij kennisgemaakt met de 

directeur, de leerkrachten en de leerlingen (80 leerlingen, waarvan zes dove leerlingen), een zeer vriendelijke ontvangst.  

Wij hebben 12 dagdelen besteed om de kinderen vaardigheden bij te brengen op een leerzame en leuke wijze. Wij hebben onder 

andere met de kinderen geplakt, geknipt, geborduurd, aan macramé gedaan, gestempeld met letters/cijfers en de laatste dag zelfs een 

fotolijstje gemaakt voor hun klassenfoto. Deze vorm van lesgeven is voor ons in Europa zo vanzelfsprekend, echter hier absoluut niet. 

Wij hebben ook de leerkrachten creatieve educatie geprobeerd uit te leggen. Creatieve en visuele middelen in te zetten om lesstof over 

te brengen en tegelijk de motoriek te stimuleren. De kinderen hebben hiervan zichtbaar genoten, we hebben alleen maar blije gezichtjes 

gezien.  

Het blijkt dat er op Bali weinig aandacht wordt besteed aan creatieve vaardigheden en de eigen interpretatie, wat erg jammer is. Juist 

voor de dove kinderen is de visuele interactie en handvaardigheid erg belangrijk. Bij sommige kinderen was het duidelijk zichtbaar, dat 

zij heel goed functioneren door deze manier van educatie. Dubbel genot bij zowel de kinderen als bij ons. Ook de leerkrachten hebben 

wij hiermee enthousiast gemaakt en wij hopen dan ook dat ze deze vorm van educatie komend jaar voortzetten. Voor de toekomst is 

het belangrijk, dat hier jaarlijks weer aandacht aan wordt besteed om deze verandering van werken er in te houden.  

Over het algemeen is het hele onderwijs op Bali op de middenmoot gericht. Snelle leerlingen vervelen zich dus al gauw en de minder 

vlotte leerlingen raken steeds meer achter. Hier valt dus ook nog wel wat aan te verbeteren. 

Tijdens onze aanwezigheid hebben wij het geld van de opbrengst van de fietsactie www.opdefietswerktbeter.nl van Metropoolregio 

Rotterdam Den Haag gedoneerd voor de aanschaf van zes nieuwe verstelbare schoolborden. Vervanging was erg hard nodig, de oude 

schoolborden waren inmiddels grijs en kaal. De directeur, de leerkrachten en de leerlingen waren er erg blij mee. Aan de kinderen 

hebben wij nog een etui en een mapje met inhoud uitgedeeld. Met als doel dat de kinderen zich met de inhoud zelf de reeds 

aangeleerde vaardigheden verder kunnen ontwikkelen. 

Onze verwachting om vrijwilligerswerk te doen in creatieve handvaardigheid en het inzetten van visuele middelen tijdens bijvoorbeeld 

taal of rekenen, is meer dan geslaagd. Het heeft ons heel veel voldoening gegeven en wij hopen dit in de toekomst vaker te kunnen 

doen. De komende jaren blijft de hulp van onze Stichting zeker nog nodig. 

 

Wij zelf kijken terug op een mooie tijd in Bali, waar wij onderstaande kinderen blij hebben kunnen maken dit mede door de steun en 

met dank aan Brink Groep B.V., de fietsactie www.opdefietswerktbeter.nl van Metropoolregio Rotterdam Den Haag, familie, vrienden en 

kennissen. 

Conny en Gaby van Deutekom 

http://www.opdefietswerktbeter.nl/
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