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Newsletter Pertama
Yayasan Gunungan adalah salah
satu organisasi sosial yang berada
di Solo, Jawa Tengah, Indonesia.
Organisasi ini berdiri sejak tanggal
21 Juni 2006 dengan dukungan
untuk menolong membebaskan
penderitaan,
terlantar
dan
penyalahgunaan
anak
di
Indonesia,
melalui
suatu
ketetapan
untuk
tempat
perlindungan anak anak dengan
fasilitas pengembangan pribadi
dan profesional
Kebijaksanaan
organisasi
ini
menolong semua anak dan
pemuda
yang membutuhkan,
dengan mengabaikan agama,
kebangsaan, ras, klas, umur dan
keadaan.
Sejak kita memulai di pertengahan
tahun 2006, kami mempunyai
banyak kegiatan seperti memberi
bantuan dalam keadaan darurat,
menghilangkan
trauma
dan
pembangunan
kembali
untuk
rumah mereka yang telah terkena
gempa bumi pada tanggal 27 Mei
2006 yang area terbesar berada di
Jawa Tengah dan Selatan Jawa.
Kami juga mendirikan sebuah toko
amal di Solo. Kelebihan dan
pengembalian
stock
yang
kemudian akan disumbangkan
dari perusahaan lokal untuk dijual
kembali dan semua hasilnya akan
disumbangkan ke Panti Asuhan.
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Toko ini juga menerima orang orang muda yang ingin belajar
bekerja dan menambah pengalaman.
Kita juga sebagai distributor 600 boneka beruang buatan
tangan untuk dibagikan kepada Panti Asuhan di Jawa Tengah.
Boneka Beruang ini dengan baik hati telah disumbangkan dari
suatu kelompok yang terdiri dari 100 lebih perajut di
Ipswich,UK.
Dan, di Bulan Juli 2007 kami menerima anak anak pertama
yang tinggal di Panti. Totalnya ada 7 anak, 4 anak perempuan
dan 3 anak laki laki yaitu Candra, Lilis, Nita, Sri, Siti, Wid dan
No.
Sekarang kami mempunyai satu dari beberapa harapan untuk
kami laporankan pada laporan triwulan. Kami akan selalu
menjaga teman kami dan selalu mendukung untuk
mengupdate dengan semua kagiatan di organisasi ini dan
semua hal yang terjadi di Panti. Banyak berterima kasih untuk
semuanya.

Logo Panti Asuhan

Liburan Anak-Anak
Anak anak telah dijanjikan
suatu hari nanti mereka akan
sekali kali bersenang senang
seperti saat ini, special jika
mereka mendapatkan nilai
baik di pertengahan semester.
Setelah hsil raport datang, ni
berarti mereka akan berusaha
untuk mendapatkan rangking
di antara 4 besar di kelas
mereka. Kami akan sangat
bangga
jika
mereka
memperolehnya dan liburan
bersama akan dilakukan.

Bergabung dengan suatu rakit perjalanan Organisasi
dengan kelompok Expats association mempunyai waktu
unutk bersenang senang dan tidak lupa membawa anak
mereka yang sedang liburan. Setelah mulai dari awal,
kami yang tiba setelah perjalanan menggunakan bus
1/2
kurang lebih 2 jam untuk sampai di sungai, sagat tertarik
dan kami siap untuk melakukan petualangan.
Instruktur dari Jogja Adventure Center segera melengkapi
dengan baju pelampung, helm dan pedal. Kami kemudian
membentuk menjadi 4 team yang nantinya akan
bertempur di aliran sungai yang deras di Jawa tengah,
masing masing perahu telah dipimpin oleh instruktur dir
daerah tersebut. (bersambung ke halaman 2)
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Liburan Anak-Anak (Lanjutan dari halaman pertama)

Membentuk menjadi 4 team yang
nantinya akan bertempur di aliran sungai
yang deras di Jawa tengah, masing
masing perahu telah dipimpin oleh
instruktur dir daerah tersebut.

Pada akhirnya separuh jalan sungai,
memanggil untuk berhenti sesaat untuk
menikmati
snack.
Suasana
tropis
Intrukstur memberikan menu yaitu kelapa
muda yang enak.

Setelah intruksi tiap regu dirasakan
sangat sudah siap semua maka mereka
telah bersiap siap dengan kekuatan baru.
Kami berkata selamat jalan dan
berangkat.

Tak seorang pun bisa lepas dari
mencelupkan ke sungai dan kita tiba di
perhentian terakhir setalah 2 jam,
semuanya dengan total terendam dengan
air – tetapi semuanya sangat senang
menikmati
liburan
mereka
yang
sempurna.

Berjam jam regu menempuh perjalanan di
sungai yang tropis, berkelahi dengan
bagian bagian sungai,
menantang
matahari dan malawan hujan yang amat
deras. ( untuk sebuah pengalaman yang
akan diceritakan- batas umur adalah 5
tahun).

Banyak terima kasih untuk kelompok
Expats Solo dan Jogja Adventure Center
untuk keamanan, secara profesioanal ikut
dan menikmati liburan ini. Ini akan
menjadi hari yang tidak akan dilupakan
untuk waktu yang lama.

Kegiatan Tambahan
Seperti halnya kegiatan tambahan rutin yaitu komputer dan bahasa inggris,
anak anak selalu menikmati semua kegiatan tambahan. Aktivitas terbarunya
adalah membuat bunga dari sedotan. Hasilnya sungguh mengagumkan.

Papan Nama
Setelah mendapatkan ijin untuk operasional Panti Asuhan kami secara resmi mendirikan
papan nama yang diletakkan di depan rumah kami.
Walaupun Panti Asuhan yang diterjemahkan yaitu Orphanage kami telah memilih untuk
menggunakan rumah perlindungan anak anak. Ini dikarenakan tidak semuanya yang
tinggal di sini adalah murni anak yatim piatu, beberapa masih mempunyai salah satu atau
kedua orang tua yang masih hidup. Bagaimanapun ini adalah kerjasama dari pemerintah
kota dan orang tua anak tersebut, yang kondisi mereka yang tidak baik yang memerlukan
untuk mendapat bantuan yang nantinya akan ditempatkan secara terpisah.
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Terus Berlarilah Richie….
Pada 4 januari 2008, Rich Frost telah diberitaukan kalau dia salah satu pemenang dari
tantangan The Lucozade Video dan dimenangkan di Flora London Marathon 2008. Dia
dengan senag hati mencalonkan Yayasan Gunungan untuk menerima dana tersebut
yang telah mensponsorinya, yang akan digunakan untuk mendukung anak anak yang
ada di Rumah perlindungan anak anak.
Rich dengan hebat nya lari dan menyelesaikan dengan meletihkan di 26,2 miles yaitu 4
jam 26 menit 26 detik. Dalam pelaksanaanya ia menaikkan lebih dari £1,500 untuk anak
anak yang mengagumkan. Banyak terima kasih kepada Rich dan semua pihak yang
telah mendukungnya untuk dukungannya.
Kamu dapat membaca Bologg Rich dan melihat videonya saat berlari di alamat
http://www.realbuzz.com

Tanah Sumbangan
Banyak terima kasih untuk Nova Furniture, perusahaan mebel local, untuk
sumbangan yaitu 2,200 meter kuadrat tanah untuk yayasan. Ini akan menjadi
lokasi awal pembangunan rumah perlindungan anak yang baru yang harapan
kami dapat berdiri tahun ini. Ini mempunyai lokasi yang indah di kota yang
mempunyai tempat yang damai, tetapi dengah kondisi yang agak jauh dari
bus jika dari solo.
Pembangunan pertama adalah bangunan untuk kantor dan 3 rumah keluarga,
bersama dengan kebun kecil, gudang dan olahraga & tempat aktivitas. Ini
akan segera tahun ini akan kita rencanakan untuk membangun lebih dari
rumah keluarga dengan total 12 rumah, secepatnya dengan total 120 anak.
Setelah kami juga akan membangun rumah untuk panti jompo seperti halnya
rumah sementara untuk wanita wanita tunawisma.
Ini memang rencana yang ambisius, tetapi satu demi satu langkah
membuat setiap perubahan di tiap tahunnya. Sepenuhnya harapan
menyediakan tempat aman, santai dan limgkungan yang stabil
semuanya dapat tinggal dengan membuat rasa nyaman tinggal disini
semuanya mempunyai peluang untuk mengembangkan pribadi
profesional.

akan
kami
yang
yang
dan

Untuk informasi lebih lanjut tentang proyek pembangunan, silakan tulis ke
email kami yaitu info@gunungan.org

Dukungan Terakhir
Dukungan terakhir untuk Panti Asuhan datang dari beberapa area meliputi:
Kelompok The Solo Expats Association (SEA) berlanjut untuk memberikan dana berkelanjutan untuk dana Panti Asuhan.
The British Community Committee di Jakarta (BBC) mulai dengan baik hatinya mengirimkan secara rutin tiap bulannya menolong
untuk membiayai hidup anak dan biaya biaya pendidikan di sekolah.
Perusahaan Nova Furniture di Solo dan Cirebon berlanjut untuk memberikan stok barangnya untuk Toko Charity Shop kemudian
memberikan sebagian hasilnya untuk Panti Asuhan.
Absormatic Indonesia, manufacturers of the humidity absorber ‘Absordry’ mempunyai rencana untuk mendermakan sesuatu, dimana
suatu penjualan ditetapkan kepada customer yang setuju untuk menjadi daftar, yang nantinya akan mendermakan untuk Panti Asuhan.
Lima perusahaan export lokal telah membuat kontrak untuk rencana ini.
Banyak terima kasih untuk semua bantuannya dan dukungannya dan termasuk yang tidak disebutkan diatas tetapi juga ikut
membantunya, Ini semuanya sangat berharga bagi kami.
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Arus Pekerjaan
Sekarang ini kita bersiap siap untuk menerima anak anak baru di tahun ajaran baru di Bulan Juni ini. Taeget untuk tahun 2008 ini
adalah memenuhi Panti Asuhan dengan total 20 anak. Setiap minggunya kami menerima data baru tentang anak yang ingin masuk ke
Panti Asuhan ini dan bulan berikutnya adalah mensurvey data anak tersebut secara pribadi, mengunjungi mereka selayaknya, dan
memutuskan kebutuhannya nanti. Donatur lainnya mempunyai sejumlah mebel besar dengan beberapa item dari PT. Rumah Masa
Depan ( Deco France ). Kita sekarang sedang menjalankan proses untuk pertukaran kayu kecil dan penyelesaian akhir dari furniture
dengan pekerjaan dari komuniti kecil local untuk membuatnya, ……………
Organisasi Toko yang menamakan “The Tree Of Lite Foundation” yang telah diset oleh UK dengan objek anak anak yang kekurangan
di Indonesia. Organisasi ini akan melakukan pencarian dana di Inggris dan Yayasan Gunungan akan menjadi salah satu darinya untuk
menerimanya.
Kami melanjutkan untuk mengirimkan permintaan dana.

Laporan Keuangan
Di bawah adalah ringkasan laporan keuangan untuk Yayasan Gunungan untuk yang 6 bulan mengakhiri 30 Juni 2008. ( Catat, kirakira: 1USD= IDR 9,000, 1GBP= IDR 18,000)
Balance Sheet : 31 Dec 2007

IDR

Fixed Assets:

Statement of Financial Activities

IDR

Incoming Resources:

Office Furniture & Equipment

3,792,000

Vehicles

21,466,667

Current Assets:

Voluntary Income (see below)

166,996,941

Resources Expended:

Cash at Bank & in Hand

5,845,759

TOTAL ASSETS:

31,104,426

Education

(14,746,170)

Food & Consumption

(20,820,421)

Household

(35,566,449)

Refuge Staff Salaries

(30,635,000)

Property Rent

(11,000,000)

Administration Staff Salaries

(15,600,000)

Administration Expenses

(11,434,670)

NET INCOMING RESOURCES

27,194,231

Funds of the Charity:
Previous Year Funds

3,910,195

Current Year Funds

27,194,231

TOTAL FUNDS:

31,104,426

Voluntary Income

IDR

Voluntary Income (continued)

IDR

G0001

1,003,000

G0013

200,000

G0002

84,346,671

G0014

500,000

G0003

50,693,470

G0015

3,550,000

G0004

21,300,000

G0005

2,883,800

G0008

2,320,000

G0012

200,000

TOTAL VOLUNTARY INCOME

166,996,941
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YAYASAN GUNUNGAN
Jl Wirotamtomo No.18
Jayengan, Kartopuran
Solo, Central Java
Indonesia
Tel & Fax: 0062 (0)271 664006
Email: info@gunungan.org
Website: http://www.gunungan.org

Banyak Terima Kasih Kepada :
Management Board
President
Secretary & Head of the Refuge
Treasurer

Advisors:
Bo Lauritzen
Russell Cullinane

: Stephen Smith
: Ibu Muljani
: Ibu Suratni

Staff:
Accounting & Administration
Computer programmer & Webmaster
Refuge Care Giver
Refuge Care Giver
Refuge Care Giver
Refuge Cook
Children:
Chandra
Lilys
Nita
Ngatno

Sri
Siti
Widoyo
Warto

: Wahyu Dhaniati
: Yohana Lestariningsih
: Asih Kusumastuti
: Anik Rustiyana
: Simulyono
: Ibu Yayuk Sartini

