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Tolong Diingat :
Kita
memerlukan
semua
dukungan yang kita dapatkan :

Banyak terima kasih kepada semua dukungan yang yang teratur untuk Panti Asuhan Gunungan
untuk mengundang anak-anak di suatu sore untuk berenang dan menikmati es cream di sebuah hotel
local yaitu Hotel Novotel.
…dan banyak maaf kepada petugas hotel yang sempat menaruh curiga kepada kami, yang
memberikan suatu sore berada di kolam renang walaupun kami aga sedikit kasar dengan membasahi
tempat-tempat di pinggir kolam.
Anak-anak mencemplungkan ke sekeliling kolam renang, belajar untuk berenang dan bermain
poloair, tug-ofwar across the pool, dan duel dengan memukul bantal dengan duduk di sebatang
bamboo.
Setelah melewati hari itu dengan sukses selanjutnya berkeinginan ingin melakukan renang secara
teratur tiap hari Sabtu sore untuk memberikan kegiatan renang (akan tetapi kolam renang terdekat,
untuk membantu mereka dan menjaganya hanya di Novotel saja).

Donasi sekarang dapat dibuat
online melalui website yayasan.
Gunakan paypal, sekali atau
secara regular tiap bulannya
dengan mudah dan langsung
otomatis dikurangi dari kartu
kredit kamu.
Tolong kunjungi di website kami :
www.gunungan.org/donate.html
atau menghubungi kami di :
info@gunungan.org
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Hari Anak Nasional
Untuk merayakan Hari Anak Nasional, Walikota Solo mengundang anak-anak dari sekolah lokal dan acara itu bertempat di salah satu
taman kota , " Taman BaleKambang". Undangan dimulai tepat pukul 7 pagi, dan waktu terus berjalan banyak anak-anak yang datang ke
acara itu termasuk dari Panti Asuhan Gunungan, yang akan dihadiri oleh Bapak Walikota Surakarta.

Berfoto bersama sebelum Bapak Walikota Datang…

Panggung sudah diatur…tinggal menunggu Bapak
Walikota datang... baca: " aku adalah anak Indonesia,
kreatif, inovatif dan superior dalam menghadapi
tantangan masa depan"

Dan semuanya untuk anak yang dapat membuatnya kreatif, inovatif dan superior menghadapi semua tantangan, selama 3 jam kedepan
mereka menunggu dengan ‘sabar’ untuk kedatangan Bapak Walikota. Ada, bagaimanapun juga, suatu penyemangat untuk mereka yang
telah menunggu acara dengan sabar – yaitu ada 6 sepeda gunung berdiri diatas panggung yang membuat tertarik semua orang dan untuk
mendapatkannya harus melalui kompetisi.

Anak-anak- Tetap Menunggu Dengan
Sabar

- Puput -

Tertarik

Rofi, Ayu - Anik

Foto Op dengan suatu Taman Kanak
Kanak

Dewi, Ayu - Puput, Anik

Page 3

3nd Quater 2009

Hari Anak Nasional (bersambung..)
Sekarang pada saat ini bahwa semua orang tengah menunggu kedatangannya…...

Bapak Wakil Walikota (sepertinys Bapak Walikota tidak datang) yang berdiri dan mengumumkan sepeda gunung yang memperolehnya
ada 6 anak yaitu yang bisa menyanyi dengan nyanyian terbaik. “Kesempatan pertama- Giliran pertama” (dia menyesali karena terburuburu menjawabnya). ... Dan....di tengah-tengah keramaian, adalah Puput, mendorongnya untuk ke panggung dengan tenang dan
mempunyai keinginan.

Tanda lingkaran...gadis dalam misi.

Sukses!
Sepeda itu akan menjadi
milikku!tinggal memulai untuk
menyanyi sebuah lagu

Hampir semua – memberi senyuman ke
kamera.

Mengecewakan!
Ternyata dia tidak hafal lagu itu. Dan anak
laki-laki itu dapat bernyanyi dengan
sempurna. Jadi tamat…
Puput tidak dapat sepeda gunung itu…
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Buka Puasa Bersama
Bulan apa ini! – Sebelum umat muslim memulai puasa di Bulan Ramadan di tahun ini kami telah merubah Panti Asuhan ini dari kecil
menjadi lebih besar. Apa yang membuatnya berbeda. Anak-Anak yang mulai menerima undangan untuk buka puasa selama 2 minggu di
akhir bulan. Dan satu malam dengan 2 acara sekaligus dip anti ini dan anak-anak sangat senang mempunyai teman baru, bermain game,
menerima banyak hadiah, dan makan beberapa makanan enak.
Di bawah ada beberapa foto dari ratusan foto yang diambil :
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Hari Kemerdekaan Nasional
17 Agustus sekali lagi bisa melihat game lagi dan kompetisi di dalam perayaan Hari Kemerdekean Indonesia. Merdeka- MerdekaMerdeka.. Kebebasan- Kebebasan- Kebebasan !

Berita Terakhir
Di Bulan Agustus, rumah di sebelah timur, hampir dekat dengan Panti Asuhan Gunungan telah disewa. Ini adalah suatu kesempatan besar untuk
memperluas Panti ini. Sebagai hasilnya, suatu Minggu Pagi di Bulan September melihat kelompok anak laki-laki memindahkan tempat tidurnya dan lemari
pakaian mereka dan meja dan kursi dan bermacam-macam barang disurung maju dan mundur diantara dua rumah yang tenang di tengah kota. Kita
membuat suatu pintu di samping rumah (dan menaruh sebuah pintu di dalamnya) untuk jalan akses masuk rumah itu. Jadi sekarang anak laki-laki
mempunyai satu rumah untuk mereka dan perempuan tetap di rumah yang lama. Total kapasitas Panti ini sekarang telah meningkat menjadi sekitar 30
anak-anak dan sekarang yang lebih penting kita banyak kamar kecil dibandingkan sebelumnya.
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GUNUNGAN ADVENTURE !
Memperkenalkan, proyek yang terakhir dari Gunungan - GUNUNGAN ADVENTURE.
.. atau permulaan yang berkenaan dengan awal telah di mulai...
Harapan kita tentunya dimulai dengan petualangan dan program outbond yang akan menyediakan bermacam-macam pelatihan dari
aktifitas peribadi dari anak-anak di Panti
Akhirnya rencana untuk proyek ini antara lain: mendaki, camping, panjat dinding, abseiling, assault courses and canoeing.
Sebagai tambahan, kita berharap untuk membuat bisnis tentang liburan petualangan singkat yang akan dijual untuk sekolah, bisnis dan
wisatawan untuk membantu mendanai Panti Asuhan.
Yang pertama masuk menetapkan proyek untuk seseorang sebagai awal permintaan. Sampai saat ini, ‘produksi’ baru-baru ini
mengerjakan membuat perahu dari kayu.
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Kontak
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:
Ayu
Dewi
Irfan
Joko
Mira

New Kids on the Block

Mustofa
Ngatno
Panggih
Puput
Rofi

Santi
Siti
Sri
Takul
Taufik

Uki
Vina
Widoyo

