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Tolong Diingat:
Kita membutuhkan semua
dukungan dari semua orang.

Ini bukannya ‘Menjadi Jutawan’ ……….
Tetapi di masa lalu beberapa minggu kita tengah berusaha untuk membuat suatu video untuk
mempromosikan anak-anak di Panti Asuhan ini. Ketika sudah selesai, kita berharap untuk bisa
menyediakan suatu tempat perlindungan untuk hidup anak anak di Panti Asuhan, seperti halnya
memberikan suatu gagasan untuk mereka yang baru datang dan dimana kemi akan mengajak
mereka semua. Ini membutuhkan waktu yang sedikit lebih lama untuk menyelesaikannya, tetapi jika
sudah selesai maka akan disediakan untuk dapat melihatnya langsung di Website Yayasan. Sangat
banyak terima kasih kepada Mas Melik dan temannya dari ‘MAXI VIDEO’ yang baik hati mau

Scenes from the Film

Sebelumnya– Dimulai saat matahari terbit

Sesudahnya - Pergi ke sekolah

Terbaru

Ada beberapa penderma tetap
dan juga beberapa penderma
tidak tetap yang tiap bulannya.
Jika
kita
ingin
untuk
memperluas
dan
menyediakan suatu rumah untuk 50100 anak maka kita benar
benar memerlukan bantuan
untuk mewujudkannya.
Jika
kamu
mengetahui
seseorang yang tertarik untuk
membantu mendukung proyek
ini, silakan anda mengirimkan
detailnya ke kontak kami.
Banyak Terima kasih.
Donasi
sekarang
juga
tersedian
online
melalui
website kami. Dengan menggunakan Paypal, sekali atau
tiap bulannya dengan mudah
dengan langsung memilih
mata uang dari kartu kredit
mu. Tolong kunjungi kami:
www.gunungan.org/
donate.html
Atau email di :
info@gunungan.org
untuk system pembayaran
yang lain.

• Kita dengan sangat gembira mengumumkan ada seorang penderma yang dermawan telah
menyetujui membayar sekolah Lilis dan Nita ke Universitas.

• Penderma yang lain juga menawarkan untuk menyediakan suatu dana dari mereka yang mereka dapat pinjam untuk menutup biaya
pengeluaran sekolah mereka yang lainnya. Pinjaman yang dimaksudkan dapat dibayar kembali kepada penderma setelah mereka
memperoleh pekerjaan, dan kemudian akan tersedia lagi biaya untuk siswa yang lain yang mau melanjutkan ke universitas.
• Steve telah memperbaiki sepeda dan telah turun berat badannya sebanyak hilang 7.1kg sampai saat ini.
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Membuat Film (bersambung)

Pembuatan Film Pelajaran Komputer

Pembuatan Film

Pembuatan Film Bermain Sepak Bola

“Aku akan menjadi bintang!”

Pembuatan Film Kerja Bhakti

Pembuatan Film

Pembuatan Film Rapat Anak-anak

Pembuatan Film pelajaran memasak

Pembuatan Film menunggu hasil masakan

Pembuatan Film a Sing-a-long

Penutup Film a Sing-a-long

Sampai Jumpa Lagi !
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New Charity Shop
“YOU BUY — YOU DO SOMETHING CHARITABLE”
Ini mirip dengan logo pertama dan akan menjadi satu satunya di Solo.
(It’s reads much better in Indonesian; “Anda Membeli = Anda Beramal”)
Jadi, setelah 2 tahun tetapi masih kecil dan belanja yang ' luar biasa' , prinsip yang telah dibuktikan dengan kerja langsung. Ada
beberapa perusahaan dermawan yang cukup besar mau mendermakan beberapa stock yang masih layak untuk dijual kembali.
Penjualan yang cukup untuk membayar sewa dan membayar pegawai yang mem[unyai latar belakang yang memprihatinkan. Ada
sedikit laba untuk disumbakan kepada Panti Asuhan tiap bulannya sebanyak US$200 untuk biaya opersionalnya.
Sekarang sudah waktunya untuk mengambil langkah yang berikutnya dan bergerak ke ide yang lebih besar di suatu tempat yang
strategis penempatannya. Maka pada awal Februari kita mulai bergerak semua stock untuk pindah ke tempat yang baru yang terletak
di pusat kota, dan secara resmi dibuka satu minggu kemudian. Toko yang lama luasnya sekitar 75m² dan yang baru luasnya sekitar
500m², sejumlah ruangan yang besar untuk menyimpan dan memperbaiki stock yang sidikit rusak yang nantinya akan dijual. Pada
waktu yang sama toko telah menerima satu lagi karyawan, yang namanya Mas Kodok untuk membantu mengatur persediaan dan
pengiriman.

MURAH - ‘CHEAP’

Suatu jaminan kebenarannya ‘Aladdin’s Cave’

Dengan kedermawanan yang dilanjutkan dengan bisnis dan orang-orang lokal yang mendermakan stocknya untuk dijual lagi,
berharap agar Toko ini dapat membuka tempat latihan kerja, pengalaman pekerjaan dan peluang ketenaga-kerjaan untuk orangorang muda lokal yang membutuhkan, seperti halnya suatu sumber pendapatan yang diperlukan untuk Panti Asuhsan. Banyak
Terima kasih kepada semua untuk ucapan selamat dan special ucapan Terima kasih untuk Tim Charity Shop untuk kerja keras untuk
menyediakan dan membuat
toko ini sukses seperti.

Tim Charity Shop - Kodok, Emy, Monik, Mul & Eko
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TV Rusak !
Pada tanggal 17 Maret 2009 tepat pukul 20:37, bencana menyerang Rumah itu. Secara tak diduga dan tidak diharapkan tiba-tiba
program di Tv tersebut hilang tanpa ada reaksi. Suara dari TV hidup bisa tetap terdengar, tetapi layar tampak kosong. Bukan
masalah menekan tombol, memutar sekali-kali atau memukul sisi TV bisa membawa suatu kerusakan pada layar monitor.
Kebingungan dan panik terjadi. Anak anak yang lebih muda berteriak dan tangisan orang-orang yang lebih tua yang semuanya saling
menyalahkan satu sama lain karena tragedy ini. Juru masak telah meninggalkan rumah itu dan sungguh baik atas caranya nya untuk
meredakan semuanya, disaat menonton ' Sinetron'.

TV- pergi tetapi tidak terlupakan

Tidak ada lagi tertawa…..tidak ada lagi senyuman

Ayu bersedih karenanya.

Sampai saat ini TV masih rusak. Anak-Anak sudah duduk untuk hidup tanpa TV dan telah konsentrasi untuk sekolah mereka dan
ujian nasional sudah berakhir beberapa minggu yang lalu. Bagaimanapun, sekarang ujian sedang berakhir, tetapi TV tetap tidak bisa
nyala lagi …………..atau tentu saja materi lain yang dapat membantu menghibur dan menenangkan pikiran mereka. Rumah
kehilangan banyak di dalam pertunjukan dan game untuk anak-anak. Barangkali pembaca yang baik hati, membaca daftar di bawah,
mungkin bergerak untuk mendermakan sesuatu yang dapat membantu membawa senyuman dan ketawa kembali mereka….

Hadiah
Tas Sekolah / Sepatu / Buku
Volley / Soccer Ball

Harga / Rp Harga / US$ Harga / GB£
50,000
5.00
3.33
75,000

7.50

5.00

Standing Fan

150,000

15.00

10.00

Badminton set

200,000

20.00

13.33

Printer Komputer Anak-Anak

450,000

45.00

30.00

Mesin Jahit

750,000

75.00

50.00

Sepeda Anak

1,000,000

100.00

66.67

Karaoke Sound System

1,500,000

150.00

100.00

Table Tennis set

2,000,000

200.00

133.33

Television

3,000,000

300.00

200.00

Komputer Anak-Anak

4,000,000

400.00

266.67

Donasi dapat dengan mudah dengan kartu kredit secara online– silakan datang ke http://www.gunungan.org/donate.html
Atau bisa dengan rekening Yayasan :
ACCOUNT NAME : YAYASAN GUNUNGAN
ACCOUNT NUMBER : 405 - 01 - 00230 - 00 - 7
BANK NAME : CIMB NIAGA
BANK ADDRESS : Jl. Slamet Riyadi 136, SOLO, 57131, CENTRAL JAVA, INDONESIA
SWIFT CODE : BNIAIDJA
tinggal klik baris menuju baris untuk
anak anak.

info@gunungan.org

nasehat untuk kami untuk donasi kamu dan pemberian kamu untuk

Semua Donasi akan menerima suatu email pribadi 'Ucapan Terimakasih' dengan memotret dari anak-anak- Terimakasih.
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Perayaan Ulang Tahun
Ada suatu waktu yang hari lahir mereka di bulan yang sama
Sekarang mereka hamper kelihatan sepertinya sehari-harinya. Jadi, dibandingkan merayakan hari Ulang Tahun mereka secara
individu, yang mana semuanya jatuh pada hari lain, Mas Mul Dan Mbak Anik dari Panti, seperti halnya Mas Eko dari Charity Shop
memutuskan untuk mengajak anak anak makan steak di sebuah restoran. Anak anak telah dipesankan sebuah tempat untuk mereka,
Walaupun hampir semua pertama kali menggunakan pisau- menjadi lebih terbiasa menggunakan garpu dan sendok atau tetap
menggunakan tangan kanan nya yang bersih.

' Zona' zone untuk potongan daging ayam
yang besar

Kartu tulisan tangan
dibaca:
" Meja ini sudah di pesan"

Asyik konsentrasi….
Hey, ini kelihatan sedikit sulit

Terima kasih kepada Chef

Terima kasih semuanya, Dan......

Dua wanita dengan etika dan tata cara
makan yang berbeda

Semua pelajaran itu ada di dalam tata
krama di meja makan di sekolah untuk
seseorang.

......Selamat Ulang Tahun
untuk semuanya
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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

Ngatno
Nita
Puput
Sri

He He He - kami rafting lagi ! (lebih lanjut lagi di newsletter selanjutnya...)

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

