
 

 

    
  

 

PERAYAAN 2 TAHUN   

Ultah di tiga bulan ini 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ada beberapa perayaan yang 
ada di triwulan kedua ini. 
Banyak harapan dan banyak 
kesenangan yang dimulai dari 
Mas Widoyo,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mbak Nita, Mas Ngatno, 
Mbak Lilis, Mbak Dani  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dan Bu Sartini 
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Koneksi Dengan Negara Di Perancis 
Suatu hari nanti, sepasang orang 
perancis akan datang ke Solo. Maite dan 
Febian akan tinggal di Solo untuk 
beberapa bulan sebagai syarat untuk 
melengkapi kuliah mereka. Setelah 
diperkenalkan ke Yayasan Gunungan 
mereka bertanya kepada anak 
bagaimana jika mereka diajari membuat 
French Crepes. Maka minggu berikutnya 
mereka diajari memasak dan makan kue 
dadar itu. 

Ini merupakan hari yang sangat 
sempurna yang dapat dinikmati semua 
orang.  Anak anak mulai mencoba untuk 
membuat crepes dan berusaha untuk 
tidak mengotori lantai. 

Sebagai isinya telah disiapkan untuk 
dipilih termasuk tuna, syuran, keju, saus 
coklat dan sprinkling, pisang, whipped 
cream, dan saus cabe yang pedas – 
lezatt. 

 

 
 
 
 

21 Juni 2008 telah 2 tahun perayaan hari jadi dari Organisasi 
ini. Dengan perayaan yang sederhana yang masih bertahan 
dan day out, dengan penuh harapan untuk berlibur di Pantai, 
yang akan dijanjikan nantinya, Banyak kejadian terjadi selama 
2 tahun ini, dari bencana lalu anak pertama datang ke Panti. 
Panti Asuhan telah berdiri satu tahun yang lalu. 7 anak anak 
asli telah mengaturnya, dan mereka akan menyambut 4 anak 
lainnya dalam satu minggu yang akan datang. Empat anak 
lainnya semoga akan datang di minggu depan, yang 
semuanya berjumlah 15.Kami berkata kepada mas Warto (Jo-
jo) yang sedang mencari tempat perlindungan selama tiga 
bulan, atas saran dari Organisasi Kemasyarakatan dan sosial 
yang menamakan Yayasan Kakak. Dan sekarang dia telah 
kembali ke keluarganya dan kami berharap dia akan menjadi 
anak yang terbaik di masa depannya nanti. Mas Warto – kembali ke 

rumahnya 
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Koneksi Dengan Negara Perancis (Lanjutan dari halaman pertama) 
 

Setelah hari membuat creppe, Maite dan Febian bertanya jika mereka akan datang lagi dan memberikan les Bahasa Inggris. Anak 
anak sebelumnya telah belajar bahasa inggris yang diajari oleh guru dari negara Indonesia, tetapi kesempatan untuk mempelajari 
percakapan dalam Bahasa Inggris (dengan orang dari Perancis) dengan lancar. 
 

 

 
 
 
 

Kiri – Les Bahasa Inggris dengan 
Mbak Maite 

 
 
 

Kanan – Les Bahasa Inggris dengan 
Mas Fabian 

 
 

Walaupun mereka disini hanya beberapa bulan, Maite dan Febian memjadi teman yang baik untuk semua anak dan staf Yayasan 
Gunungan. Mereka akan sangat kehilangan dan kita semua berharap tahun depan mereka akan datang lagi. 
 

Anak Baru Di Bulan Juni 2008 
Empat anak telah datang ke Panti Asuhan Gunungan antara lain : 

       

Mira - usia18 Nico - usia 16    Vina - usia 15 Uki - usia 16 
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Pelajaran Memasak 
Masak telah menjadi tema utama dalam triwulan kedua ini. Sebelumnya oleh Maite yang mengajarkan memasak di Hari Minggu, kali 
ini adalah membuat kue choklate. Semoga semuanya berjalan lancar dan sekaligus untuk mempertimbangkan apakah rumah ini akan 
mempunyai penggorengan atau tidak. Dia harus memanaskan penggorengan sebelum dituangkan adonan kue.Ini bukan pekerjaan 
yang mudah walaupun nantinya hasil nya sangat lezat. 
 

  
Di tanggal 14 Juni di rumah dengan orang yang berbeda, di waktu ini mas Beni datang untuk mengajarkan anak bagaimana cara 
membuat masakan lokal yaitu karamel. 

  

Menggambar Dan Melukis 
Tema baru lainnya adalah seni. Di bulan Mei seorang seniman lokal akan memberikan les menggambar dan melukis menggunakn cat. 
Pak Seno akan mulai mengajar dari teknik dasar menggambar dan nantinya akan menggambar dengan cat air dan akan manuanginya 
dengan minyak di kanvas. 

   

Kemudian tanggal 26 Juni, restoran lokal yaitu O-Solo-Mio mengadakan kompetisi melukis untuk 100 anak Panti di Solo. Anak anak 
dari Gunungan juga mengikutinya dan semuanya sangat semangat dalam melukis di atas kanvas. Semua lukisan akan dijual di 
restourant dalam beberapa bulan yang akan datang, dengan tujuan untuk menemukan bakat melukis sejak awal. 
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Hari Kebangkitan Nasional 
 Tanggal 20 Mei adalah hari 

Kebangkitan Nasional, dan anak 
anak di Panti Asuhan Gunungan 
merayakannya dengan 
kompetisi. Anak anak ikut serta 
dalam lomba memasak, 
membaca puisi, mengarang, 
membuat bunga hias dan 
beberapa permainan lain. 
Selamat untuk Sri sebagai 
pemenangnya dengan Lilis dan 
Nita untuk juara dua dan tiga. 
 

 

Membaca  - dengan gerakan menghayati sesuai dengan tema perjuangan untuk Kebebasan dan Kemerdekaan 

Proyek Pekerjaan 
 Bekerjasama dengan ' Armada Orientasi', suatu pabrik 

mebel lokal & eksportir, proyek untuk menyediakan 
pelatihan pekerjaan dan ketenaga-kerjaan ke penyandang 
cacat lokal sedang meninggalkan kekuatan untuk mencari 
kekuatan. Organisasi Yang lokal untuk Penyandang Cacat- 
' Interaksi' yang dibantu menemukan empat penyandang 
cacat yang menganggur untuk memulai proyek itu. Empat 
yang sekarang sudah bekerja sejak bulan lalu sekarang 
telah bekerja untuk hasil akhir dan memperbaiki mebel 
yang sedikit rusak untuk didermakan kepada ' P.T. Rumah 
Masa Depan ( Deco Perancis)'. ‘Armada Orient' dengan 
ramah memperlihatkan gudang dan staff yang trampil 
untuk membantu menjalankan proyek itu dan melatih para 
karyawan cacat itu. Mutu dari produk tersebut akan datang 
dengan sempurna dan banyak pelanggan yang belanja 
untuk mendermakan dimana materi akan dijual,  sedang 
meninggalkan nomor telepon mereka dan meminta 
menanyakan untuk diberitahu kapan materi itu akan 
dikirimkan. Toko Charity Shop  sendiri sedang menjadi 
lebih dikenal di kota besar dan perputaran bulanan 
melanjutkan untuk naik pelan-pelan, menyediakan terus 
meningkatkan bantuan untuk Panti Asuhan. Banyak terima 
kasih kepada semua para pendukung Charity Shop Dan 
Proyek untuk penyandang Cacat Unfinished and broken Furniture items
 

Berita Lainnya 
Yayasan Gunungan mampunyai partner baru di Inggris, dengan nama Tree Of Life Foundation, dan telah menerima persetujuan di 
Kantor pajak di Inggris, dengan sistem hadian bantuan, untuk meminta kembali pajak atas donasi yang dibuat untuk wajib pajak di 
Inggris. Oleh karena itu Organisasi dapat mengakiu 28p dari kantor pajak di Inggris setiap donasi  £1 dibuat oleh wajib pajak di Inggris. 

 
 
 

Finished and almost finished items 
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Laporan Keuangan 
Di bawah adalah ringkasan laporan keuangan untuk Yayasan Gunungan untuk yang 6 bulan mengakhiri 30 Juni 2008. ( Catat, kira-
kira: 1USD= IDR 9,000, 1GBP= IDR 18,000) 

Statement of Financial Activities IDR

Incoming Resources: 

Voluntary Income (see below)  91,050,152

   

Resources Expended:  

Balance Sheet : 30 June 2008  IDR

Fixed Assets:  

Office Furniture & Equipment  4,684,667

Vehicles  20,316,667

Current Assets:  

Cash at Bank & in Hand  10,555,614

Prepaid Expenses (Rent)  9,333,335

Employee Loans  100,000

  

TOTAL ASSETS:  44,990,283

  

  

Funds of the Charity:  

Previous Year Funds  31,104,426

Current Year Funds  13,885,857

  

TOTAL FUNDS:  44,990,283

  

Voluntary Income (continued)  IDR

G0011  2,106,375

G0016  250,000

G0017  500,000

G0018  125,000

G0019  100,000

G0020  1,000,000

TOTAL VOLUNTARY INCOME  91,050,152

Refuge Staff Salaries  (19,880,000)

Food & Consumption  (16,151,780)

Education  (7,648,500)

Property Rent  (6,666,665)

Household  (6,042,450)

Electricity  (4,174,160)

Excursions  (2,166,100)

Telephone  (1,939,617)

Administration Staff Salaries  (8,400,000)

Administration Expenses   (2,437,690)

Fixed Asset Depreciation  (1,657,333)

  

NET INCOMING RESOURCES  13,885,857

  
 
Voluntary Income IDR

G0002  16,113,777

G0003  33,970,000

G0005  24,650,000

G0006  750,000

G0008  5,585,000

G0009  5,000,000

G0010  900,000
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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    : Stephen Smith  
Secretary & Head of the Refuge  : Ibu Muljani 
Treasurer    : Ibu Suratni 
 
 
 
 
Advisors: 
Bo Lauritzen 
Russell Cullinane 
Michael Micklem 
 

 
 
 
Staff: 
Accounting & Administration     : Wahyu Dhaniati 
Computer programmer & Webmaster : Yohana Lestariningsih 
Refuge Care Giver     : Asih Kusumastuti 
Refuge Care Giver     : Anik Rustiyana 
Refuge Care Giver     : Simulyono 
Refuge Cook     : Ibu Yayuk Sartini 
 
Anak-anak: 
Chandra Nico  Uki  
Lilys  Nita Vina 
Mira Sri Widoyo 
Ngatno  Siti  
 

 

Staff  - Yo, Dhani, Anik & Astih 
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