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PERJALANAN BESAR KE PANTAI

3nd Quarter 2008
Isi dalam berita ini :

Yayasan
Gunungan
telah
menghubungi
penderma
yang
berasal
dari
Amerika
yang
menamakan “The Asia Project”
mengenai suatu proyek untuk
menyediakan buku dan alat alat
pelajaran ke anak-anak di Asia yang
membutuhkan. Kita merencanakan
untuk bekerjasama dengan orang ini
dengan harpan dapat membangun
suatu hubungan kerjasama yang
mungkin menghasilkan fasilitas yang
dapat membantu di kota tersebut.
Tuan yang berasal dari Inggris telah
bertanya
kepada
Yayasan
Gunungan jika bersedia untuk
mencetak dan menyediakan kaos
untuk dijual kepada anggota dari
suatu anggota di Inggris. Ini
merupakan jalan yang terbaik untuk
membantu mencarikan dana untuk
tempat perlindungan anak seperti
halnya menyebarkan nama Yayasan
ini.
Jika
seseorang
mempunyai
tambahan gagasan maka kita
dengan
senang
hati
untuk
mendengarkan.

Perjalanan ke Pantai ( Lanjutan
dari halaman pertama )

2

Hari Kemerdekaan

3

Hari Kemerdekaan – 2

4

Buka bersama

5

Kontak

6

Mengingatkan :
Kami
membutuhkan
semua
dukungan yang bisa kami terima.

Suatu perjalanan yang telah dijanjikan, sebagai bagian dari
yayasan yang berdiri 2 tahun yang lalu tepatnya tanggal 21
Juni. Ketika The Solo Expats Association memberitahukan
kepada mereka untuk mengatur suatu tamasya di akhir pecan
di Pantai terdekat yaitu Pantai Pacitan, semua orang sangat
gembira karena membuat perjalanan yang besar dengan anakanak ke Pantai. Ini adalah suatu kesempatan besar yang
disambut anak-anak dari Panti mempunyai teman baru dan
bersenang-senang. Michael dan Rob dari The Slo Expats
dengan baik hati menawarkan untuk menyediakan pemondokan
dan sorenya untuk barbeque. Juli adalah sangat
menyenangkan bagi sekelompok anak dengan naik bus untuk
pergi ke Pantai.

IBU MULJANI PENSIUN

Selama hidupnya telah melayani untuk Panti Asuhan, pecandu, orang miskin dan anak
anak terlantar, Ibu Muljani secara resmi mengundurkan diri Departemen Sosial
Pemerintahan Kota Solo pada 1 September 2008. Dia sekarang memusatkan secara penuh
untuk perannya sebagai Kepala Panti Asuhan Gunungan. Ibu Muljani mempunyai banyak
pengalaman tidak hanya dengan anak anak tetapi juga orang orang cacat, penderita HIV
dan AIDS, pekerja seks dan pecandu obat. Kita banyak terima kasih untuknya karena telah
mau bekerjasama dengan kami.

Ada sedikit penderma tetap dan
sekarang biaya pengeluaran Panti
Asuhan ini belum dijumpai. Jika
kita
ingin
memperluas
dan
menyediakan rumah untuk 50-100
anak maka kita akan benar - benar
memerlukan
bantuan
untuk
mewujudkannya..
Jika kamu mengetahui seseorang
yang tertarik untuk membantu
mendukung proyek ini, silakan
beritahukan di kontak kami.
Banyak Terima Kasih
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Perjalanan Ke Pantai (lanjutan dari halaman depan)

Sangat menyenangkan melakukan perjalanan
selama 3 jam ke Pantai

Akhirnya tiba di “Happy Bay Bungalows”
seperti matahari telah mengaturnya

The Solo Expats (SEA) telah
menyediakan suatu tenda mar-quee
untuk anak-anak tidur di bawah tenda
tersebut.

Sore itu semua orang menikmati barbeque di
Pantai dengan iringan musik langsung

Daging Hamburger yang matang dari
pemanggangan, nasi dan saus cabe, lezat!

Sepak Bola malam di Pantai

Tidak sabar menunggu matahari terbit, kami
telah bermain di Pantai

Legenda Ratu Pantai Selatan melarang setiap
pengunjungnya untuk berpakaian dengan
warna hijau

Tidak ada seorangpun seberuntung kami.

Melepaskan lelah di bawah pantai

Waktunya makan siang—dengan ikan segar
tentunya

Waktunya untuk pulang-banyak terima
kasih kepada Michael & Rob untuk
liburan yang indah di pantai
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Hari Kemerdekaan
17 Agustus adalah Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Untuk merayakan maka diadakan kompetisi yang diadakan di Panti.

Lomba Kelereng Sendok
Pemenang : Candra

Memasukkan Benang Ke Jarum
Pemenang : Mira

Makan Kerupuk Yang Digantung
Pemenang : Ngatno.

Memasukkan Pensil Ke Dalam Botol
Pemenang : Candra

Sepak Bola Sarung
Pemenang : Ngatno, Lilis, Uki

Memindahkan Air Dengan Sendok
Pemenang : Candra

Memukul Balon Air & Tepung Dengan Mata
Ditutup
Pemenang : Siti

Mengambil Koin Di Dalam Tepung Dengan
Mulut
Pemenang : Orang Yang Terbanyak
Mendapatkan Koin

Ngatno memeriksa kembali jika ada koin
yang tertinggal
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Hari Kemerdekaan
Suatu detik kompetisi yang berlangsung pada tanggal 23 Agustus 2008.

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

Penonton/Para Penilai - Memberi dukungan dan komentar, secara mental mereka menyiapkan diri mereka untuk nanatinya jika giliran
mereka tiba

Karaoke - dengan tema lagu Perjuangan dan Lagu Pop pilihan mereka
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Acara Buka Bersama
Yayasan Gunungan dan Anak-anak Panti Asuhan Gunungan tidak punya aktivitas religius, anak-anak bebas menganut agamanya
sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Di Indonesia kira-kira 90% menganut agama islam dan sekarang ini telah tersebar
agama di tempat panti ini. Orang islam mempunyai tradisi yaitu Bulan Romadhon yang tahun ini jatuh pada Bulan September dan
anak-anak yang beragama Islam di Panti ini menjalankan puasa dari matahari terbit sampai matahari terbenam selama satu bulan.
Pada saat buka diawali dengan minuman yang manis-manis dan makanan khusus untuk makan bersama. Tahun ini anak-anak telah
diundang untuk menghadiri beberapa undangan buka bersama.

Buka Puasa Pertama yaitu dibarengkan acara buka
bersama dengan acara Ulang Tahun seorang
Nyonya di daerah ini, Mbak Ida ingin merayakan
ulang tahunnya bersama anak-anak di Panti ini. Di
awal sore dengan membawa teman-temannya dan
kemudian setelah diisi dengan beberapa sambutan
dan kemudian semua orang berdoa lalu dibagikan
minuman kolak dan snack, nasi ayam dan sayur.

Buka Bersama Kedua adalah undangan dari The
Local Ibis dan Novotel Di Solo. Pada 12 September
2 Novotel mengajak anak-anak di Panti untuk
membawa mereka ke Hotel Ibis. Suatu acara kecil
telah dilaksanakan dan anak-anak telah diberi
makanan dan minuman, kemudian diberi beberapa
hadiah untuk dibawa pulang. Banyak Terima Kasih
kepada manager dan staff Novotel dan Hotel Ibis
untuk acara ini

Buka Bersama Ketiga adalah perayaan putera
kembar dari Ibu Mulyani yaitu Yoga da Yogi yang
berusia 12 tahun dengan diisi perayaan kecil di
Panti Asuhan Gunungan pada tanggal 13
September 2008. Ibu Mul menghidangkan di acara
ini dengan bakso dan semua orang menikmatinya,
dan si kecil Putri (jauh-jauh datang) untuk mengikuti
acara ini dengan tarian yang pernah ia tarikan saat
kompetisi lomba kemarin.

Yang terakhir adalah undangan dari Danar Hadi,
suatu perusahaan batik lokal yang bergabung untuk
mengadakan acara Buka bersama yang diikuti oleh
2000 anak-anak dari Panti Asuhan di Daerah ini.
Masing-masing anak telah diberi makanan,
minuman dan uang sebesar Rp. 60.000,- (US $
6.00)
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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
Lilys
Mira
Ngatno

Nico
Nita
Sri
Siti

63 tahun Kemerdekaan…….. Indonesiaku………

Uki
Vina
Widoyo

