
Kami sangat berterima kasih atas nama Panti  Asuhan Gunungan kepada 
semua orang yang telah membantu dengan berbagai macam. Tentu saja kita 
akan selalu membutuhkan dukungan keuangan, tapi kami juga sangat 
bersyukur atas dukungan material seperti beras  dan kebutuhan rumah tangga 
lainnya yang begitu banyak dari masyarakat setempat secara rutin untuk Panti 
Asuhan Gunungan.  Kami juga sangat berterima kasih kepada orang-orang 
dan kelompok-kelompok yang membuat acara dengan anak-anak.  Apakah itu 
perjalanan ke pantai atau makan bersama-sama,  acara tersebut benar-benar 
dinikmati oleh anak-anak dan mereka juga mampu membuat banyak teman 
baru. Banyak Terima kasih atas semua dukungan kalian.  
Dalam upaya untuk mencoba dan meningkatkan dana tambahan, tahun 2011 
untuk pertama kali "Gunungan Charity Boat Race" pertama. Satu hari 
mengadakan lomba balap perahu menyusuri Sungai Bengawan Solo diselingi 
dengan perahu lucu-lucuan yang termasuk tempat tidur antic! Sayangnya kami 
tidak mendapatkan dana atau keuntungan dari acara ini, tetapi memiliki efek 
yang luar biasa untuk nama Yayasan sekarang lebih dikenal, dan kami 
berharap bahwa dalam tahun-tahun mendatang acara tersebut akan semakin 
besar dan akhirnya menyediakan dana untuk kebutuhan Panti.  
Sayangnya di tahun 2011 Program Sehati sementara ditutup bagi perempuan 
muda yang menjadi korban eksploitasi seksual, perdagangan dan 
penyalahgunaan, karena kurangnya dana. Semoga program ini dapat 
membangkitkan kembali semangat di masa depan ketika dana yang cocok 
tersedia. Terima kasih banyak kepada semua orang yang mendukung proyek 
tersebut selama 2 tahun yang membantu sejumlah wanita muda berhasil 
melatih dalam Menjahit dan Salon.  

 
 

Semuanya Belajar & Tidak bermain   
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Di dalam halaman ini berisi beberapa foto dari tahun lalu. 
Berikutnya beberapa foto yang telah kami lalui.....  

."Gunungan Charity Boat Race" di halaman 
depan surat kabar lokal maupun TV nasional.  



Di pintu masuk ke salah satu candi  

Ulang Tahun Yayasan Gunungan 4th (2010) 

Page 2 2nd Quarter 2011 Yayasan Gunungan 

Bus berangkat pagi hari dari Panti 
Asuhan. Namun beberapa orang tidak 
cukup siap untuk bangun pagi ....  

Bagi mereka yang terjaga, permainan dan 
bernyanyi melewati 2 jam perjalanan bus 
ke Jogya  

tidak ada yang curiga kepada wisatawan 
asing, yang dibujuk untuk berpose dengan 
anak-anak, dan mempunyai sedikit  bahasa 
Inggris untuk dipraktekkan kepada mereka. 

Kedatangan di Kuil Hindu kuno kompleks 
Prambanan. Menurut legenda, 1000 candi 
dibangun semua dalam satu malam.  

Untuk merayakan ulang tahun  Organisasi Gunungan lebih meriah, membantu memperkuat ikatan antara divisi yang berbeda dan 
untuk memberikan setiap orang hiburan yang layak (dan pendidikan), satu hari liburan ke Jogya pada tanggal 11 Juli. Perjalanan 
dimulai dengan tur Candi Hindu Prambanan. Dibangun pada abad kesembilan, ini adalah candi Hindu terbesar di Indonesia dan salah 
satu yang terbesar di Asia Tenggara. Di Pusat kompleks berdiri candi 47m tinggi Shiva diapit di kedua sisinya oleh kuil menghormati 
Wisnu dewa dan Brahma. Selama beberapa jam kami menjelajahi kompleks, mengambil foto dan berkenalan dengan teman-teman 
baru, tidak ada yang curiga kepada wisatawan asing, yang dibujuk untuk berpose dengan anak-anak, dan memiliki bahasa Inggris 
untuk dipraktekkan kepada mereka.  

foto tim. payung merah muda adalah 
aksesori fashion yang penting, bukan 
karena takut hujan, bukan takut gelap kulit.  

Mbak Rofi menambahkan suasana 
kontemplasi yang mendalam pada foto 
saat ia berpose menghadap ke langit 

Lihat keterangan sebelumnya, dan pose 
kepala sedikit ke kiri ...  

Foto lainnya dengan latar belakang 
kemegahan penuh Candi Prambanan.  



Di jalan lagi. Selanjutnya pada perjalanan berikutnya, 
kubah kerucut dari Monomen Jogya Kembali.  

Ulang Tahun Yayasan Gunungan 4th 2010 (lanjutan) 
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Soekarno, presiden pertama Indonesia bertemu 
dengan Belanda untuk meminta kemerdekaan.  

Di tangga peringatan dan pintu masuk ke 
museum monumen  

Monomen Jogya Kembali ini dibangun pada 
tanggal 29 Juni 1985 untuk memperingati 
merebut kembali Jogya oleh Tentara 
Nasional Indonesia, dan penarikan akhirnya 
Belanda sejak saat itu ibukota negara pada 
tanggal 29 Juni 1949. 

Untuk sedikit lebih berani, dilepaskan di dalam 
balon udara-ketat disegel.  

Parit dangkal mengelilingi monomen memberikan 
kesempatan untuk naik bebek biru.  

Di dalam museum Mas Topik berpose perasaan 
patriotisme.  

Perjalanan terakhir dari tur yaitu mengunjungi Malioboro yang ramai di 
Jogya. Pada sore hari, jalan ini menjadi hidup dengan sedikit jalan kecil di 
sisi jalan restoran dan pedagang kaki lima yang menjual berbagai macam 
kelezatan, pakaian batik, hiasan rotan, wayang kulit dan untuk barang perak 
dan jam tangan murah. 
Anak-anak, masih bersemangat, berlari sekitar mencari hal-hal untuk 
menghabiskan uang saku mereka. 
Orang-orang dewasa, benar-benar kelelahan, mencari sebuah restoran kecil 
untuk duduk dan bersantai. 
Akhirnya, sudah waktunya untuk pulang. Kami semua naik bus dan duduk 
untuk perjalanan panjang kembali ke Solo.  

Dan bagi mereka yang tidak mengenal rasa 
takut (dan berat kurang dari 65kg), terbang 
di atas monomen pada garis zip-.  

Jalan Malioboro, Jogya 



Anak Baru 2011 
Kami sangat senang menyambut anak-anak berikut di Panti  Asuhan Gunungan Juni  2011  

Deny berumur 8 Tahun Vani berumur 12 Tahun 

Jambore Mbak Dewi 
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Kami semua sangat bangga ketika kita mendengar bahwa Mbak Dewi telah dipilih dari ribuan pelamar SMP untuk 
mewakili Kota Solo di Indonesia Nasional Pramuka (Pramuka & Panduan Girl) Jambore di Teluk Gelam, Sumatera 
Selatan. Mbak Dewi adalah satu-satunya dari sekolahnya dipilih, dan salah satu dari 30 anak yang dipilih untuk mewakili 
Kota Solo. Jambore minggu yang panjang meliputi banyak kegiatan seperti Lukisan, TV Presenting, Berkebun, Ikan 
Menjaga, Pengobatan Herbal dan tentu saja Knot Mengikat.  

Perjalanan 3 hari dengan bus dan feri  2 hari di dalam dan masih kuat  Akhirnya sampai di lokasi Jambore  

Tempat tinggal selama jambore Teman baru, dari seluruh Indonesia  Mbak Dewi selama di Jambore  



Anak-anak di Panti sudah menerima pelajaran tambahan seperti Bahasa Inggris dan pelajaran Komputer. Dengan 
sumbangan dermawan mendapatkan mesin jahit, kelas menjahit kini telah ditambahkan ke pelajaran tambahan. Kedua 
anak laki-laki dan perempuan memotong pola dan menjahit bersama-sama untuk membuat pakaian dasar, dimulai 
dengan celana pendek .... 

Les Baru — Menjahit 
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Mungkin bukan ahli busana terbaik tetapi hasilnya tidak buruk juga  

Mas Topik berkonsentrasi keras  Mbak Santi hati-hati melakukannya  Mas joko "itu semua terlalu mudah!"  

Tidak buruk, meskipun saya berkata begitu 
sendiri!  

Mbak Ning Memakai mesin jahit $5 siapa yang mau kasih saya $5 ?  

memulai dengan menggambar dan memotong desain  



Antara kantor depan dan kamar anak-anak di bagian belakang adalah ruang tengah duduk di bawah atap tradisional 
yaitu daun bambu dan pisang. Sebagai bahan bangunan, kami mungkin harus senang bahwa itu bisa bertahan selama 
ini. Tapi pada akhirnya bahwa satu tetes satu kali, menjadi kebocoran dan telah berubah menjadi air terjun. Setiap kali 
hujan, tidak ada ember yang cukup, mangkuk, panci dan cangkir di seluruh tempat untuk menahan banjir. Sesuatu harus 
dilakukan!  
Untungnya, sponsor murah hati setuju untuk menutupi biaya membangun kembali atap itu. Dan pada awal tahun 2011, 
sebagai awal berakhirnya hujan, pekerjaan dimulai dengan sungguh-sungguh.  

Atap Baru  
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Keluar dengan yang lama untuk membuat jalan 
bagi yang baru  

Kesehatan dan keselamatan penting dianggap 
sebagai seorang pekerja mempertahankan 3 
poin kontak dengan bambu membusuk bisa 
roboh setiap saat  

Bambu langit-langit menenun membuat nuansa 
tradisional tempat  

Dan kami siap untuk menghibur lagi  

Tidak sabar untuk mengakhiri "Banjir di 
Ruangan"  

Mengapa menggunakan tangga, ketika kursi 
tua goyah seimbang di atas meja akan 
melakukannya juga ...  

Dipernis .....  



Di pintu masuk Panti terdapat 2 pohon palem yang besar di kedua sisi pintu 
gerbang. Selama musim hujan basah dan berangin mereka bergoyang keras, 
mengancam jatuh ke kantor kelurahan dan bangunan di sekitarnya. Selama musim 
kemarau daun palem besar kering jatuh mengenai kabel listrik di bawah ini, yang 
menyebabkan percikan dan pemadaman untuk sekitar nya (berlawanan gambar). 
Untuk beberapa hari telah ada bau tiak enak di depan panti. 
Apakah ada mayat di saluran drainase terbuka yang berlari di sepanjang depan 
bangunan? 
Seandainya septic tank meluap?  

Ternyata ketika pohon palem mati, pohon itu mengeluarkan bau yang tidak sedap! Ada pilihan, kami harus memanggil 
ahlinya. Kami bertanya di mana-mana tapi tidak ada yang bersedia untuk datang dan membantu memotong pohon itu. 
Ternyata dari setengah juta penduduk di seluruh Solo, hanya ada satu pakar. Hanya satu orang yang berpengalaman 
dan cukup berani untuk menebang pohon palem. 70 tahun lamanya, Pak Suhar  setuju  untuk menebang pohon palem 
itu dan membantu kami. 

Pohon Palem Tua  
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untuk Kesehatan & Keselamatan, 
Pak Suhar memeriksa tangga 
bambunya untuk memanjat  

Tersisa kanan, tepat di atas kiri .... 
Atau itu sebaliknya?  Tidak mewah gizmos untuk Pak Suhar 

Pria sejati pergi bertelanjang kaki dan menggunakan 
kapak tangan.  

Tali pengaman tergantung di pundaknya, Pak Suhar 
siap untuk naik  

Hanya beberapa hacks ... 
"Hei, aku bisa melihat rumah saya dari sini!"  

Dan tampak dari jauh  

"Jangan khawatir, saya akan meliuk naik 
dari sini!"  

Dan jauh dia pergi! 
Semuanya, aman dan sehat. 
Banyak terima kasih kepada Pak Suhar untuk 
membantu memotong pohon itu, dan 
melakukannya dengan hati-hati. 
Bau busuk yang timbul dari pohon palem itu 
akhirnya bisa dibersihkan dan kehidupan 
kembali normal lagi ....  



Perjalanan Ke Pantai Wediombo  
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Setiap tahun dua kali kami mengajak anak-anak panti untuk liburan. Yang pertama tahun ini adalah arunf jeram dan 
yang kedua, biasanya sekitar bulan September / Oktober waktu berbeda setiap tahun. Tahun ini, dengan bantuan dari 
Michael Micklem, anak-anak liburan ke pantai tropis. PT Sritex, sebuah perusahaan tekstil besar lokal, sangat murah 
hati mau menyediakan bus lengkap dengan sopirnya dan bahan bakar untuk perjalanan 3 jam untuk Widiombo pantai, 
teluk kecil yang indah di pantai selatan Jawa. Di pantai, seseorang telah membangun beberapa pondok bambu dan 
mereka sangat murah hati memungkinkan kita untuk menggunakannya selama kami tinggal. Setelah membongkar 
semua peralatan, anak-anak bermain ke pantai dan laut, cukup lama tinggal di sana selama sisa hari itu. Mereka 
berenang, memiliki kompetisi membuat istana pasir dan mengubur satu sama lain di pasir, kemudian setelah matahari 
terbenam, mengambil foto artistik diri untuk menambah profil facebook mereka. 



Perjalanan Ke Pantai Wediombo (Lanjutan)  
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Malam itu, setelah semua orang telah lelah bermain air asin laut-kita berkumpul di pinggir  pantai untuk api unggun. 
Anak-anak membakar kentang , singkong dan jagung manis  di bara api itu, menyanyikan lagu dan santai setelah 
seharian berenang di laut. Keesokan harinya, setelah sarapan, kami berangkat untuk mengunjungi beberapa gua yang 
dekat dengan pantai . salah satunya  adalah gua  hindu  kecil di atas bukit, yang juga memberikan pemandangan yang 
indah dari sekitarnya. Saat hujan mulai turun kita semua berlari ke bus, kembali ke pantai untuk malam terakhir sebelum 
kembali lagi  ke perjalanan panjang ke solo di pagi hari.



Barbeque Di Taman  
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Tanggal 3 Oktober 2010 Solo ekspatriat Association (SEA) mengundang anak-anak panti ke acara Barbeque di taman 
Balekembang. Ini adalah sebuah acara keluarga yang menyenangkan dengan banyak ekspatriat membawa anak-anak 
mereka juga. Setelah makan  sosis dan burger sudah waktunya untuk permainan dan naik taman zip-line. Banyak terima 
kasih kepada SEA untuk mengajak ke acara ini dan semua ekspatriat yang mensponsori anak-anak.  

Bangers dan Burgers untuk semua  Anak-anak menyukainya  

Yes Mas Steve ! 

Up…..? Up ! Dan Awwwwaaaayyyyyyyyyyyyy….. 

Berjalan di batok kelapa  Berjalan di tangan  

Berjalan dengan kelereng & sendok  Anne Presiden SEA Memberikan hadiah  

Ekspatriat menyukainya  

Foto Tim  



Mbak Anik’s Wedding 
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Pengantin & Anak Laki-laki Gunungan 

Rombongan Pengantin Pria datang  pengantinnya datang  

Pengantin & Anak Perempuan Gunungan  

Ayah dari pengantin perempuan berpidato  Pengantin & Staff Gunungan  

Mbak Anik adalah salah satu pengasuh pertama yang bergabung di panti mulai pada tahun 2007. Selama waktunya di 
panti dia juga bekerja paruh waktu sebagai perawat di rumah sakit setempat, yang kemudian dia bertemu Mas 
Darmanto penjaga keamanan di sana. Mencari setelah sekelompok anak-anak gaduh entah tidak menempatkan 
liburnya ingin memulai keluarga sendiri, dan pada 15 Mei 2011 Mbak Anik dan Mas Darmanto menikah. Kita semua 
berharap mereka berdua sangat bahagia, hidup sehat dan panjang bersama-sama. Berikut ini hanya beberapa foto dari 
acaranya  'bertema merah'  : -  



Sekali lagi kami telah sangat beruntung di panti yang begitu banyak kelompok yang mau berbagi berbuka puasa 
bersama anak-anak selama bulan Ramadhan. Hampir setiap malam ada dan anak-anak sangat senang dengan acara 
ini dan ada permainannya, beberapa makanan besar, dan mungkin beberapa hadiah jika mereka beruntung. Berikut 
adalah hanya beberapa dari kelompok untuk tahun ini: - 

Buka Puasa 2010 
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Komunitas Kemronggo  Himakom UNS  Keluarga Bebe  

Mbak Putri & Temannya  Himaghita UNS  Yayasan  Amal Sahabat 

 ‘Pesawat Kertas’   Lulusan SMU Sragen  Zona Steak 

 Himapsi UNS  Indosolo Motor Fisip UNS  



Tahun ini kami melepasakan 4 anak yaitu Ning, Mira, Uki dan Vina saat mereka lulus dari sekolah dan panti, dan 
memulai babak baru dalam kehidupan mereka. Kami ingin mereka semua yang terbaik untuk masa depan dan berharap 
mereka semua memiliki hidup bahagia dan senang.  

Kelulusan  
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Ning adalah salah satu dari 
anak-anak pertama yang 
bergabung dipanti tahun 
2007. Setelah Ning 
meninggalkan panti, ning 
mendapat pekerjaan di 
sebuah Pusat Refleksi 
sebagai Kasir.  

Mira anak Kristiani pertama 
yang bergabung di panti. 
Setelah meninggalkan 
panti, dia mendapat 
pekerjaan di bidang 
administrasi di Sony 
Service Center  

Setelah meninggalkan 
panti Uki mendapat 
pekerjaan penjualan di 
toko peralatan listrik lokal.  

Vina diterima sebagai spg 
di mal baru dibuka "Solo 
Paragon" di supermarket 
rumah tangga yaitu  
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Setelah mengambil kano pada beberapa perjalanan ke bendungan lokal 
dan danau, dan menjelajahi sungai yang belum dijelajahi Jawa Tengah, 
sudah waktunya untuk melangkah segalanya. Dengan bulan perencanaan 
terlebih dahulu, akhirnya pada tanggal 27 Februari 2011 yang pertama 
yang pernah 'Gunungan Charity Boat Race' diadakan di Sungai 
Bengawan Solo perkasa. Tujuan utama dari perlombaan adalah untuk 
memperkenalkan lebih banyak orang tentang yayasan gunungan dan 
meningkatkan beberapa dana tambahan untuk panti. Kami juga berharap 
mendapatkan perhatian untuk memanfaatkan sungai Bengawan Solo dan 
kesempatan yang menawarkan olahraga air, serta membawa perhatian 
pada kondisi sangat tercemar dari semua sungai di sekitar Solo. 

Februari menjelang akhir musim hujan berarti sungai mengalir cepat dan 
tinggi, kondisi sempurna untuk balapan km 4,5. Penonton ternyata 
ribuan , lapisan setiap sisi sungai dari awal sampai akhir dan sebagai ras 
mulai, orang banyak yang berteriak: "Dayung! - Dayung! - Dayung  

GUNUNGAN ADVENTURE - MEMPERKENALKAN 

GUNUNGAN 
 

Charity Boat Race 

12 lomba kano siap beraksi  Upacara pembukaan dan pengarahan  Peserta memakai peralatan dan siap untuk pergi  

Peserta menaiki kano mereka  3...2...1...GO !!! Dan mereka berangkat ... 
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GUNUNGAN CHARITY BOAT RACE (Lanjutan)  

Berlumpur, basah, tapi senang di finish        Mas Mul sedang memberikan tentang lomba kepada 
media  

Upacara pemberian hadiah  

“Dayung!…..Dayung!…Dayung!” Hampir di Garis Finish, di bawah Jembatan 
Kereta Api 

team SAR dengan kano miliknya...  

salah satu perahu lucu-lucuan  4 tempat tidur dengan orkestra Gamelan  Tempat tidur di  perjalanan - Merdeka!  

"Apakah hal ini ada di .....?  

Ternyata, banyak ekspatriat asing lokal mengambil bagian, yang 
memberikan perlombaan merasa seperti perlombaan internasional. 
Pesaing dari Australia, Denmark, Kanada, Cina, Inggris, Belanda, dan 
tentu saja Indonesia ikut ambil bagian. Selama beberapa hari 
berikutnya, berita perlombaan muncul di halaman depan surat kabar 
lokal dan juga televisi nasional. Kami juga sangat bangga melaporkan 
bahwa Walikota Solo, Pak Jokowi, Gunungan Charity Boat Race 
masuk menjadi kalender event perayaan hari jadi Kota SOLO. Banyak 
terima kasih kepada perusahaan dan individu yang begitu sangat 
murah hati mensponsori acara ini. Tanpa bantuan Anda perlombaan 
tidak akan mungkin terjadi. Juga banyak terima kasih kepada semua 
anggota Komite Race yang bekerja tanpa lelah selama berbulan-bulan 
sebelumnya mempersiapkan segala sesuatu dan untuk kerja keras 
mereka pada hari untuk menjalankan semuanya. 
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Laporan Keuangan 2010 
Berikut ini adalah ringkasan laporan keuangan untuk Refuge Gunungan Anak untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2010  

(Note, approximately:  1USD ≈ IDR 9,000 , 1GBP ≈ IDR 14,000)  

Balance Sheet   

31 Dec 2010  IDR 

Fixed Assets:   

Furniture & Equipment  13,258,917  

Vehicles  14,566,667  

Current Assets:   

Cash at Bank & in Hand  49,427,557  

Prepaid Expenses (Rent)  34,500,002  

Other Receivable  15,683,417  

Current Liabilities:   

Other Liabilities  (622,012) 

   

TOTAL NET ASSETS:  126,814,548 

   

   

Funds of the Charity:   

Previous Year Funds  147,436,671 

Current Year Funds  (20,622,123) 

   

TOTAL NET FUNDS:  126,814,548 

   

   

   

Statement of    

Financial Activities  IDR 

Incoming Resources:   

Voluntary Income (see below)   266,944,599  

Bank Interest Revenue       1,722,050  

Total Incoming Resources:  268,666,649 

Resources Expended:   

Refuge Staff Salaries   (65,650,000) 

Food & Consumption  (64,170,002) 

Education  (64,090,825) 

Property Rent  (30,000,000) 

Household   (17,784,616) 

Electricity  (10,170,805) 

Excursions  (4,929,431) 

Telephone  (4,720,441) 

Administration Staff Salaries   (11,050,000) 

Administration Expenses      (10,564,402) 

Fixed Asset Depreciation  (6,158,250) 

Total Resources Expended:  (289,288,772) 

NET OUTGOING  RESOURCES  (20,622,123) 
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Laporan Keuangan 2010 (lanjutan) 
Berikut ini adalah ringkasan laporan keuangan untuk Refuge Gunungan Anak untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2010  
(Note, approximately:  1USD ≈ IDR 9,000 , 1GBP ≈ IDR 14,000)  

Voluntary Income  IDR 

G0003  5,785,306  

G0004  13,084,415  

G0005  21,510,000  

G0006  2,025,000  

G0008  3,550,000  

G0009  24,000,000  

G0011  1,925,000  

G0018  625,000  

G0019  200,000  

G0034  10,982,880  

G0035  70,971,140  

G0036  1,573,253  

G0040  7,751,524  

G0044  1,300,000  

G0050  2,993,000  

G0051  420,000  

G0052  6,500,000  

G0053  50,000  

G0054  1,175,000  

G0055  250,000  

G0056  2,814,600  

G0057  9,336,300  

G0058  300,000  

G0059  225,000  

G0060  100,000  

G0061  50,000  

G0062  200,000  

G0063  400,000  

G0065  100,000  

G0066  500,000  

G0067  100,000  

G0068  1,000,000  

G0069  1,805,000  

G0070  200,000  

Voluntary Income  IDR 

G0071  75,000  

G0072  75,000  

G0073  150,000  

G0074  150,000  

G0075  75,000  

G0076  300,000  

G0077  250,000  

G0078  150,000  

G0079  100,000  

G0080  90,850  

G0081  450,950  

G0082  200,000  

G0083  100,000  

G0084  400,000  

G0085  60,000  

G0088  7,283,060  

G0089  1,302,393  

G0090  200,000  

G0091  100,000  

G0092  250,000  

G0093  200,000  

G0094  21,900,000  

G0095  137,376  

G0096  343,441  

G0097  151,230  

G0098  4,742,656  

G0099  336,915  

G0100  134,766  

G0101  269,532  

G0102  404,298  

G0103  404,298  

G0104  269,532  

G0105  673,830  

G0106  269,532  

Voluntary Income  IDR 

G0107  336,915  

G0108  336,915  

G0109  202,149  

G0110  404,298  

G0111  673,830  

G0112  250,000  

G0113  425,000  

G0114  250,000  

G0115  220,000  

G0116  300,000  

G0117  100,000  

G0118  100,000  

G0119  400,000  

G0120  100,000  

G0121  500,000  

G0126  710,907  

G0127  716,674  

G0128  4,442,622  

G0129  2,841,212  

G0130  17,832,000  

TOTAL  266,944,599 



Banyak Terima Kasih Kepada : 
 
Management Board 
President         : Stephen Smith  
Secretary & Head of the Refuge         : Ibu Muljani 
Treasurer         : Ibu Suratni 
 
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 
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Advisors: 
Michael Micklem 
Russell Cullinane 
 
Children:  

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 

Ana Joko Panggih Uki 
Ayu Mira Puput Vany 
Cahyo Mujiyati Rofi Vina 
Deni Mustopa Santi Widoyo 
Dewi Ngatno Siti  
Irvan Ning Taufik  

Please Remember: 
 

Kami membutuhkan semua dukungan apapun. 
Donasi sekarang dapat dilakukan secara online melalui website Organisation. 

Menggunakan Paypal, donasi bulanan satu kali atau biasa dengan mudah dapat dibuat dalam pilihan mata uang langsung dari kartu 
kredit saudara. 

 

Silakan Kunjungi :  www.gunungan.org/donate.html               Or contact us at:   info@gunungan.org  

“ untuk mencoba dan kembali lagi “  


