Berita Terakhir
Organisasi menerima persetujuan untuk langkah pertama
membuat ijin banguanan di
tempat yang baru. Ketika
musim hujan selesai sekitar
bulan April dan Mei kita berharap untuk memulai membangun Panti Asuhan di tempat
yang baru. Desain yang direncanakan adalah sebuah rumah dengan beberapa dari setiap rumah seperti 'keluarga'
yang masing-masing tempat
terdiri dari 10 anak, bersama
dengan bangunan tambahan,
suatu kebun & area bermain.
Siapapun di-harapkan dapat
berpatisipasi untuk mewujudkannya dengan menghubungi
kami di kontak kami.
Sumbangan
anda
dapat
disalurkan secara online melalui website kami. Dengan
menggunakan Paypal, sumbangan dapat diberikan sekali
atau tiap bulannya dapat
dengan mudahnya memilih
mata uang sesuai dengan kartu kreditnya. Silakan kunjungi
kami di
http://www.gunungan.org/
donatur.org

“ Hujan? Kenapa Hujan?”

Berenang.. !
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Mengingatkan :
Kami membutuhkan semua dukungan yang bias kami terima.

Tidak ada kesenangan di tiga bulan ini, karena di musim ini adalah
musim hujan, dan Panti Asuhan ini tidak mampu lepas dari hujan yang
amat deras. Di gambar di atas Ayu berdiri di samping kebun yang
sedang banjir, dia adalah anak terakhir yang bergabung dalam Panti
Asuhan ini dan dia sangat suka memindah-mindah chanel di tv
menggunakan remote control.

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.

Sebenarnya, ide awal untuk membuat foto di halaman depan ini adalah
tentang foto mereka dengan wajah yang sedih dan putus asa karena
tempat yang ditempati sekarang. Suatu usaha untuk menarik simpati
hati dan dermawan dari pembaca yang baik hati. Sayangnya tidak ada
foto satupun yang menggambarkan kesedihan, walaupun demikian kita
berterima kasih kepada usaha mereka yang telah mencobanya. Di
bawah ini beberapa masukan yang gagal telah dilaksanakan.

Jika kamu mengetahui seseorang
yang tertarik untuk membantu
mendukung proyek ini tolong
sampaikan lebih detail di kontak
kami.

“kiri – kiri – tidak – sedikit ke kanan – tidak sedikit ke
kiri. Saya akan membutuhkan beberapa ember,lagi”

“sama cantik nya,
jika aku berdiri di dalam atau di luar ”
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Budaya Solo & Pariwisata
Pemerintahan Kota Solo secara
teratur menjaga kebudayaan dan
pariwisata di kota ini. Ini dirancang
untuk membantu mempromosikan
Kota Solo sebagai pusat Kota
budaya dan juga melibatkan anakanak yang muda dari sekolah
dasar di kota ini. Pada tanggal 23
November adalah suatu acara
yang diadakan di Balai Kota di
mana anak-anak diundang untuk
ikut serta dalam membuat batik
dan kompetisi menggambar seperti
nya juga ada kompetisi pakaian
batik dan peragaan busana.
Peragaan Busana

Ayu (kanan) dengan teman sekolahnya

Anak-anak dari Panti Asuhan ini
juga ikut serta dalam acara ini dan
dan hari ini Ngatno, Puput dan Ayu
selama acara juga mengikuti
kompetisi membuat batik. Dan
akan mendapatkan hadiah sebesar
200ribu
untuk
siapa
yang
memenangkannya?
Anak-anak melalui hari liburan
mereka dan kemudian kembali ke
Panti Asuhan ini dan kembali ke
pekerjaan sehari-hari mereka.

That evening everyone enjoyed a barbeque on the beach with live music.
Ayu dan Puput baru saja bergabung di Panti
Asuhan ini di Bulan Oktober ini

' Master Batik ‘ Ngatno dengan tenang dan
percaya diri

Hari Ulang Tahun
Ayu paling kecil dan anak terakhir yang
bergabung di rumah ini. Pada bulan
Desember kita merayakan 6 th hari Ulang
Tahun nya yang sangat lucu, berakhir
dengan wajah yang dipenuhi dengan
cream dari kue tar.
Ayu sekarang mulai sekolah untuk
pertama kalinya dan telah cepat
bergabung dengan anak-anak lain
di
rumah itu. Dia sekarang suka mengendalikan televisi dengan tangannya yang
memindah-mindahkan channel tv.
Ini adalah Ngatno yang sebenarnya tidak ada
hubungannya
dengan
hari
lahirnya
karena
menginginkan perhatian itu. ini nampak seperti ia tidak
pernah merayakan hari lahirnya sebelum masuk ke
Panti Asuhan ini dan dia kembali teringat masa lalunya.
Ketika ditanya, ia sebenarnya mempunyai angkaangka yang benar, tetapi hanya dalam potongan yang
dia ingat. Setelah pemeriksaan surat akte kelahiran
nya, sebelumnya dia Gemini sekarang dia seorang
Sagitarius- keren.!
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Anak-Anak Colomadu Club (ACC) (The Colomadu Kids)
Banyak orang yang datang berkunjung ke Panti Asuhan ini. Terutama di Bulan Ramadhan, beberapa kelompok datang untuk merayakan buka puasa
bersama, tetapi ada kelompok dan keluarga datang untuk merayakan hari Ulang Tahunnya di bulan Ramadhan ini atau liburan nasional. Pada tanggal
22 Desember suatu kelompok muda-mudi lokal, mereka meyebutnya Anak-Anak Colomadu(ACC) datang untuk membuat suatu acara bersama anakanak yaitu game dan musik akustik. Ini merupakan suatu hari besar, mereka semua menikmati dan semuanya dilibatkan. Kita berharap akan ada
banyak lagi yang seperti ini.

kegembiraan untuk menunggu kedatangan tamu itu kembali

meski demikian dengan gembira
menantikan tamu itu

beberapa membuka acara dengan

dan kemudian rombongan mulai untuk
main

berjalan dengan balon yang diletakkan
diantara kamu dan teman kamu

perayaan untuk memberikan hadiah

Selamat Ulang Tahun untuk Mas Manto
dari ACC

Tas Sekolah dan banyak hadiah untuk
anak-anak

serius seperti para tamu tiba

Siapakah Presiden Indonesia?
Kemudian berlari dan menemukan jawaban itu

melepaskan balon dan meniupkan seperti
orang mexico

Terima Kasih untuk semuanya
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Lilis & Nita
Lilis dan Nita sekarang memasuki tahun terakhir di Sekolah Menengah dan sekarang ini sedang belajar keras untuk ujian akhir mereka. Sejak
tiba di Panti Asuhan ini mereka telah konsekuen akan tinggal disini 1 tahun lagi untuk kelas mereka di sekolah setiap tahunnya mendapatkan
rapor. Ini adalah anak-anak yang sangat cerdas yang benar-benar merebut kesempatan itu yang diberikan dengan kedua tangannya.
Sekarang, keinginan mereka untuk masuk ke Univertasitas telah putus. Lilis ingin belajar Akuntansi Dan Nita ingin menjadi perawat.
Bagaimanapun Panti Asuhan ini hanya mendukung anak-anak sampai ke Sekolah Menengah saja.
Kita dengan dengan berat hati harus menemukan orang-orang yang mampu mensponsori anak-anak perempuan ini ke pendidikan lebih
tinggi. Dengan Pendidikan Diploma Tiga Akuntansi kira kira US$600 yaitu regristasi dan administrasi, kemudian US$200 per tahun selama 4-5
tahun
Diploma Tiga Perawat membutuhkan biaya kira-kira US$900 pendaftaran& administrasi, kemudian US$300 / tahun untuk 4-5 tahun.
Jika seseorang bisa mensponsori Lilis atau Nita, atau mengetahui seseorang siapapun yang mampu, ini benar-benar sangat kami hargai banyak terima kasih untuk itu.
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Pertemuan Di Rumah
Ketika kita pertama memulai gagasan untuk Tempat perlindungan Anak-Anak, salah satu dari prinsip pokoknya yaitu menyediakan
tempat untuk mengembangkan pribadi yang kuat dan dasar pendidikan, dengan harapan akan memberikan kesempatan untuk
peluang dan hidup berbahagia setelah meninggalkan Panti Asuhan ini.
Untuk membantu memperkuat pengembangan pribadi baru-baru ini kita memulai untuk mengadakan pertemuan-pertemuan di rumah
dengan anak-anak. Pada pertemuan ini akan kita diskusikan sesuatu dan semua orang boleh mengutarakan pendapatnya dan
mencoba menemukan solusi yang terbaik. Dalam banyak kesempatan telah ada beberapa keluhan dan kita mencoba untuk membuat
peraturan itu dengan kesepakatan mereka. Dengan cara ini anak-anak belajar untuk menerima beberapa tanggung jawab untuk

Beberapa Hasil Pertemuan-Pertemuan di rumah antara lain :

• Di hari libur anak laki-laki boleh menonton TV sampai jam 1 malam dan anak perempuan sampai jam 11 malam.
Bagaimanapun semuanya jam 5 pagi harus bangun On holiday nights boys may watch TV until 1am and girls until 11pm.
However all must wake up on time - 5am.
( mungkin kelihatan menarik, tetapi ini adalah di permintaan anak-anak dan akan sepenuhnya atas persetujuan anak
perempuan. Mereka semua percaya bahwa mereka tidak bisa dipercayai pada malam terakhir kelihatan bersama-sama )

• Anak-anak tidak diperbolehkan mempunyai pacar atau hubungan istimewa dengan anak-anak di dalam Panti Asuhan ini.
Jika ada sepasang ditemukan mereka sedang menjalin hubungan istimewa harus dihentikan dan masing-masing harus
makan 5 lombok cabe rawit.

• Jika seseorang ada yang menggunakan kata-kata buruk maka mereka harus makan 3 lombok cabe rawit.
• Untuk makan dan minum, anak-anak harus gelas dan piring mereka yang telah dicantumkan nama mereka. Setelah itu
mereka akan bertanggung jawab untuk mencuci gelas dan piring mereka sendiri. Jika seorang anak tidak membersihkan
gelas dan piring miliknya maka akan dikenakan sanksi didenda Rp.1000 ( yang dipotong dari uang jajan mereka)
( Puput, sebagai contoh suka meminjam piring, membawa anak itu untuk diberikan hukuman dengan dikunci di kamar
mandi selama setengah jam. Bagaimanapun, ini telah dilakukan sejak rumah ini memiliki 2 kamar mandi dan 12 anak,
banyak perempuan menangis karena melihat hukuman itu )

• Karena Badan Mas Steve sedang gemuk dan memerlukan olahraga, dia menginginkan sepedanya diambil kembali yang
sebelumnya telah diberikan kepada Panti Asuhan ini. Sepeda sudah tidak digunakan karena rantainya patah dan pedalnya
hilang. Setelah itu Mas Steve harus memperbaikinya dan akan menghilangkan beberapa berat di tubuhnya, mungkin juga ia
akan memberikan lagi ke Panti Asuhan ini.
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Laporan Keuangan
Di bawah adalah ringkasan laporan keuangan untuk Yayasan Gunungan untuk 12 bulan sampai akhir 31 Desember 2008.
( Catatan, kira-kira: 1USD= IDR 11,500, 1GBP= IDR 16,000)

Statement of Financial Activities

IDR

Balance Sheet : 31 Dec 2008

IDR

Incoming Resources:
Voluntary Income (see below)

193,851,713

Fixed Assets:
Office Furniture & Equipment

4,070,667

Vehicles

19,166,667

Resources Expended:
Refuge Staff Salaries

(42,972,000)

Food & Consumption

(38,584,753 )

Cash at Bank & in Hand

5,198,097

Education

(27,997,245 )

Prepaid Expenses (Rent)

19,333,335

Property Rent

(14,666,665 )

Employee Loans

150,000

Household

(13,261,434 )

Electricity

(7,204,305 )

TOTAL ASSETS:

47,918,766

Excursions

(2,891,515 )

Telephone

(4,118,033 )

Administration Staff Salaries

(18,200,000)

Administration Expenses

(3,720,090 )

Previous Year Funds

31,104,426

Fixed Asset Depreciation

(3,421,333 )

Current Year Funds

16,814,340

NET INCOMING RESOURCES

16,814,340

TOTAL FUNDS:

47,918,766

Voluntary Income

IDR

Current Assets:

Funds of the Charity:

Voluntary Income (continued)

IDR

G0001

1,670,000

G0017

500,000

G0002

21,322,338

G0018

125,000

G0003

102,890,000

G0019

100,000

G0004

570,000

G0020

1,000,000

G0005

40,550,000

G0021

50,000

G0006

750,000

G0022

200,000

G0008

7,705,000

G0023

2,200,000

G0009

10,000,000

G0024

100,000

G0010

900,000

G0026

50,000

G0011

2,106,375

G0027

70,000

G0016

250,000

G0028

743,000

TOTAL VOLUNTARY INCOME

193,851,713
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Kontak
YAYASAN GUNUNGAN
Jl Wirotamtomo No.18
Jayengan, Kartopuran
Solo, Central Java
Indonesia
Tel: 0062 (0)271 664006
Fax: 0062 (0)271 630549
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
Michael Micklem

: Stephen Smith
: Ibu Muljani
: Ibu Suratni

Staff:
Accounting & Administration
Computer programmer & Webmaster
Refuge Care Giver
Refuge Care Giver
Refuge Care Giver
Refuge Cook
Children:
Ayu
Chandra
Lilys
Mira

Donny & Uki

Ngatno
Nita
Puput
Sri

: Wahyu Dhaniati
: Yohana Lestariningsih
: Asih Kusumastuti
: Anik Rustiyana
: Simulyono
: Ibu Yayuk Sartini
Siti
Uki
Vina
Widoyo

