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Beste� lezers,� donateurs,� sponsors��
en�belangstellenden,�
�
Het� jaar� 2014�was� in� alle� opzichten�
een� bijzonder� en� positief� jaar.� We�
kijken�dan�ook�met�een�goed�gevoel�
op�terug.�
�
Veel� vrijwilligers� uit� verschillende�
landen� hebben� zich� weer� met� veel�
enthousiasme� en� betrokkenheid�
ingezet� voor� de� kinderen� op� onze�
Learning� Centra� in� Indonesië.� Onze�
dank�en�waardering�is�groot!�
�
Ook� zijn� we� blij� met� het� behalen�
van� de� status� ‘zelfredzaam’� door�
onze�yayasans� in�Tianyar�en�Seraya,�
Bali� per� juli� 2014.�Dat� betekent� dat��
Tianyar� en� Seraya� nu� � alle��
operationele� kosten� en� salarissen�
geheel� uit� eigen� gegenereerde�
inkomsten� betaalt.� � Een� prachtig�
resultaat.��
�
Verder� wil� ik� u,� donateurs,�
childsponsors,� vrijwilligers� en�
belangstellenden� hartelijk� bedanken�
voor� de� vele� donaties,� bijdragen� en�
steun� die� we� van� u� hebben�mogen�
ontvangen.��
�
Namens�alle�mensen�van�WINS�wens�
ik�u�een�Gelukkig�Nieuwjaar!��
�
Wouter�Cosaert�
Voorzitter�
 
�

��
WINS Nederland 
http://www.stichtingwins.nl 
 

Bestuurslid�gezocht�
Ter� versterking� van� haar� team� is�
WINS�Nederland� op� zoek� naar� een�
nieuw� bestuurslid.� Ben� jij� een�
warme� voorstander� van� WINS� en�
haar�visie?�Heb�je�tijd�over�en�wil�je�
een�bijdrage� leveren�in�een�verdere�
professionalisering� van�WINS� of� in�
fondsenwerving?�Neem�dan�contact�
op�met�Wouter�Cosaert.�

Nieuwe�ontwikkelingen�
Graag� informeer� ik� u� over� nieuwe�
ontwikkelingen� en� projecten�
binnen�WINS.��
�
Tijd� voor� het� opzetten� van�
WINS�Indonesia.�
�
Achtergrond�
Reeds�bij�de�eerste�opzet�van�WINS�
in�2004,�was�de�gedachte�dat�er�een�
moment�zal�komen,�dat�‘�zij�het�zelf�
moeten� doen’.� De� WINS� Learning�
Centra�in�Bedulu,�Seraya,�en�Tianyar�
zijn� inmiddels� ‘selfͲsufficient’� en�
doen�het�al�op�eigen�kracht.��

Zo� genereren� zij� hun� eigen�
inkomsten�en�betalen�daarmee�hun�
eigen� operationele� kosten,� zonder�
financiële�ondersteuning�van�WINS.��

De� rol� van� WINS� betreft� nu� een�
paraplu� rol,� en� bestaat� o.a.� uit� de�
volgende�adviserende� en� controͲ
lerende�taken:�
Ͳ De� WINS� visie� en� beleid�
handhaven�en�uitdragen;�

Ͳ Zorgen� dat� de� Learning� Centra�
opereren� volgens� de�WINS� visie�
en�beleid;�

Ͳ Advies,� training� en� onderͲ
steuning� van� de� yayasans�
management� teams� in� de�
breedste�zin�des�woords;�

Ͳ Centrale� penningmeester� /�
financiele�rapportage;�

Ͳ Centrale� coördinatie� ChildͲ
sponsoring;�

Ͳ Web�Management;�
Ͳ Education� Management� zoals�
ontwikkelen� en� onderhouden�
van�de�curriculum�en�coördinatie�
en�begeleiden�van�vrijwilligers.�

Gezien� de� groei� van� WINS� en�
daarmee� ook� de� vele� projecten� en�
aandachtspunten,�groeien�ook�deze�
centrale�coördinerende� taken.�
Idealiter� worden� deze� taken�
centraal� vanuit� Indonesië�
gecoördineerd,� in� plaats� van� op�
afstand�vanuit�Nederland.�Vanuit�dit�
perspectief� alsook� vanuit� de�WINS�
visie� dat� zij� het� op� termijn� zelf�
zullen� gaan� doen,� gaan� zij� deze�
centrale� taken�van�ons�overnemen.�
Daartoe� moet� WINS� Indonesia�
opgericht�worden.�

Dit� houdt� in� dat� er� een�
management�team�aangesteld�dient�
te� worden,� bestaande� uit� een�
Director,� Treasurer� en� een� Local�
Education�Manager�en�dient�er�een�
formele� Yayasan� status� aangeͲ
vraagd�te�worden,�zodat�zij�formeel�
aan� de� slag� kunnen� en�
er��bewegingsvrijheid�is.��

De�Paraplu:��
WINS� Indonesia� wordt� de� overͲ
koepelende� ‘paraplu’� over� de�
Learning� Centra� en� zal� geleidelijk�
aan� alle� centrale�coördinatie� taken�
overnemen,�die�op�dit�moment�nog�
als� een� ‘dubbelrol’� door� anderen�
binnen� de� WINS� organisatie�
uitgevoerd�worden.��
We�houden�u�op�de�hoogte�over�de�
voortgang�van�WINS�Indonesia.�



Het�WINS�Programma�
Voor� onze� nieuwe� lezers� hierbij�
nog� eens� in� het� kort� ons� WINS�
educatie� programma.� Het� WINS�
educatie�programma�heeft�als�doel�
om�de�kinderen�zelfstandigheid�en�
eigen� verantwoordelijkheid� bij� te�
brengen.�Naast�het� volgen� van� het�
regulier� onderwijs� omvatten� onze�
extra�lessen�o.a.�:�
ͲEngelsͲ�en�computerles;�
ͲCultuur��(dans�en�muziek);�
ͲSeksuele�voorlichting;�
ͲVaardigheden�o.a.�communiceren;�
ͲToekomstgericht�denken/plannen;�
ͲMilieu,�afvalmanagement,�hygiëne.�
�
In� ons� WINS� programma� � � dient���
elk� Learning� Center� op� termijn�
zelfredzaam� � te� � zijn� �en� � in� � staat��
te� zijn� de� eigen� dagelijkse�
operationele�kosten�zelf�te�kunnen�
dekken.� Er� komt� tenslotte� een�
moment,� dat� ze� het� helemaal�
‘’zelf’’�moeten�doen.�
�
Hieronder� de� laatste� nieuwtjes�
van� onze� � � � Learning� � Centra� � in�
Indonesië.�
�
Learning�Center�Bedulu�
Voor� de� laatste� nieuwtjes��
verwijzen� wij� u� naar� bijgaande�
nieuwsbrief� van� Bedulu,� editie�
december�2014.�
�
De�proefwerkweken�zijn�achter�de�
rug� en� hebben� de� kinderen� hun�
tussentijdse� rapporten� gekregen.�
Het� is� hartverwarmend� om� te�
vernemen�dat�veel�WINS�kinderen�
goede� cijfers� behalen� en� de�
meesten� in� de� ‘’top� vijf’’� van� de�
klas�en/of�school�eindigen.�
Hieronder� leest�u�een�eͲmail� aan�
een� sponsor� van� één� van� de�
kinderen� uit� Bedulu:�
�
Hi,� Mr.� Hans,� I� am� fine� and�
healthy�here�with�my�family.�How�
about� you� and� your� family?� Two�
weeks�ago�I�got�my�report�and�the�
report�was� good.� I� felt� so� happy,�
because� I�got�rank�2� in�my�school�
and�I�got�rank�1�in�my�class.�I�was�
surprised� I� got� rank� 2� in� my�
school,� when� the� teacher�

announced�who�will�get� the�Rank�
from� all� the� class� in�my� grade.� I�
don't�expect� that� I�am�one�of� the�
students�who�got�the�rank.�To�get�
a� rank� from�all� the� classes�was�a�
dream� for�me,�but�now� it's� real.� I�
still� didn't� believe� that...� Merry�
Christmas�Mr.�Hans.�Best�Regards,�
Komang�
�

�
�
Learning�Center�Tianyar�
In� de� vorige� nieuwsbrief� werd�
gemeld�dat� Tianyar�per� juli�2015�
zelfredzaam� is�geworden.�Van�de�
coördinator� Ketut� de� Sujana�
vernamen�we� dat� de� zaken� naar�
wens�verlopen�en�aanvragen�voor�
het� verrichten� van�
vrijwilligerswerk� of� stage� lopen�
aldaar�blijven�binnenkomen.��
�
Het� aantal� kinderen� die� na� de�
reguliere� school� naar� het�
Learning� Center� komen� om� de�
additionele�WINS�lessen�te�volgen�
blijft�groeien�en�inmiddels�komen�
er�dagelijks�zo’n�200�kinderen�de�
lessen�volgen.��
Als�gevolg�hiervan� is�er�behoefte�
aan� extra� leslokalen� en� is� men�
begonnen�met�de�bouw�hiervan.��
Tianyar� heeft� nog� extra� fondsen�
voor� dit� project� nodig.�Mocht� u�
dit� project� willen� ondersteunen,�
neem�dan�contact�met�ons�op.�
�

Hieronder� volgt� een� oproep� van�
Ketut�de�Sujana:�
�
Dear� all,� I'd� like� to� share� good�
news�with�all�of�you.�Since�we�have�
more� kids� coming� to� the� learning�
center,�we�need�more�class�rooms.�
At� the� moment,� three� groups� of�
the� student� still� study� in� front� of�
the�office�and� in�the�guest�house's�
veranda,� and� the� other� group�
studying� in�my�house.�We�already�
started�building�a�month�ago,�and�
the� class� room� is� 50%� finished.�
There�will�be�two�more�class�rooms�
and� all� from� timber� and� alangͲ
alang� (grass)�roof.�I�kindly�ask�you�
to� help� me� to� find� sponsors� to�
finish� the� class� room.� All� the�
details� and� the� progress� of� the�
building� are� available� on� request.�
Thanks�you�so�much�for�your�help�

Ketut�Sujana�

Learning�Center�Samsaman��
In� onze� vorige� nieuwsbrief�
schreven� wij� dat� de� nieuwe�
klaslokalen� gereed� waren� en� in�
april� 2014� in� gebruik� werden�
genomen,� maar� dat� er� nog�
fondsen� nodig� waren� voor� de�
afwerking� ervan,� zoals� het�
pleisterͲ�en�schilderwerk.�

��

�
�

�
�
Dankzij� de� opbrengst� (€1.557,Ͳ)�
van� de� vijfde� editie� van� de�
Haarlemse� Duvelloop,� een�
initiatief� van� Jan� en� Bea� van� der�
Pol�en�vrienden,�welke��op�zondag�



8� juni� jl.�werd� gehouden,� zijn� de�
klaslokalen�nu�klaar�en�ingericht.�
Dank�jullie�wel�Duvellopers!�
�

�
�
Het� volgende� project� in�
Samsaman�is�het�bouwen�van�een�
keukentje� annex� winkeltje� naast�
de� klaslokalen.� Met� de� bouw�
hiervan� is� gestart� dankzij� een�
donatie�ad�€4.000,Ͳ�van�de�familie�
Hegeman.�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

Learning�Center�Seraya�
Ook� Seraya� opereert� per� 1� juli�
2014� zelfstandig� en� wordt� een�
groot� deel� van� de� inkomsten�
gegenereerd� door� het� verhuren�
van� de� gastenkamers� aan�
vrijwilligers�en�familie.��
Ondanks� dat� Seraya� in� een�
afgelegen�gebied� in�Oost�Bali� ligt�
zijn� we� verheugd� te� kunnen�
melden� dat� er� meer� en� meer�
vrijwilligers�en�stagiaires�hun�weg�

vinden� �om�op�deze� lokatie� �voor�
een�langere�periode�te�werken.��
�

�
�
�
Learning�Center�Kerta�
Momenteel� hebben� we� geen�
nieuws� met� betrekking� tot� het�
Learning�Center�in�Kerta.�

Learning�Center�Aceh�
In� onze� vorige� nieuwsbrief�
meldden� we� dat� van� de� donatie�
ad� €5.000,Ͳ� van� 333� Travel� � o.a.�
computers� zijn� aangeschaft� voor�
het� learning�center� in�Lam�Teuba.��
De� staf� en� de� kinderen� zijn�
allemaal� erg� enthousiast� om�
computerlessen� te� krijgen.�
Hieronder� volgt� een� kort�
dankberichtje�aan�333�Travel�van�
Natascha� Barrymore,� oprichtster�
van� Chance� International,� onze�
partner�in�Aceh,�Sumatra.�
�
The� computer� skills� class� is�
running� fantastically�well� and� all�
the� children� are� very� enthusiastic�
and� making� brilliant� progress.� I�
have� been� asked� to� forward� the�
attached�drawings�by�some�of�the�
children�on�the�computers.�As�you�
can�see�they�are�very�grateful�and�
wanted� to� 'tell'�you� in�a�personal�
way.� Once� again,� thank� you,� on�
behalf�of�all�the�children�and�team�
in�Aceh.�
�
Natascha.�
�

�
�

�
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�
�(Privé)�Initiatieven��
Club� Mozaik� Limburg� te�
Roermond� heeft� een� bijdrage�
geleverd�van�€250,Ͳ�als�sponsoring�
voor� het� project� Learning� Center�
Kerta.�
�
2befair� organiseert� jaarlijks�
Zomerfeesten� in� Vathorst� nabij�
Amersfoort.� Elk� jaar� kiezen� zij�
voor�een�goed�doel�en�hebben�zij�
voor� zomer� 2014� Stichting�WINS�
als�goede�doel�gekozen.�Een�deel�
van�de�opbrengst,�t.w.v�€�350,Ͳ� is�
aan�WINS�gedoneerd.��
�
�

Van� Bureau� Jeugdzorg� Limburg�
hebben� wij� een� donatie� van�
€250,Ͳ�mogen�ontvangen�voor�de�
projecten� van� Learning� Center�
Bedulu.�



Meiny�van�Mulligen,�childsponsor�
van� Kadek� Ari� uit� Bedulu,� � heeft�
€1.000,Ͳ� gedoneerd� voor� de�
projecten� van� Learning� Center�
Bedulu.�
�
Veel� en� veel� meer� hebben� wij�
mogen� ontvangen� van� privé�
initiatieven�van�onze� sponsors�en�
ook� donaties� aan� de� individuele�
kinderen,� zoals� bijdrage� aan� de�
medische� kosten,� extra� donaties�
voor� zakgeld� of� verjaardagen,�
bijdragen�voor�universitaire�studie�
enz.� Hartelijk� dank� hiervoor!�
�
�
OPROEP�
Ook�van�de�kant�van�het�bestuur�
zijn� we� continue� druk� bezig� om�
fondsen� te� werven� om� hiermee�
diverse� projecten� te� kunnen�
financieren.�
�
Heeft� u� een� idee� voor� een� actie,�
wilt� u� daar� met� één� van� de�
bestuursleden� over�
brainstormen?� Aarzel� dan� niet�
met�ons�contact�op�te�nemen.�Dat�
geldt�uiteraard�ook�als�u�op�een�of�
andere� wijze� WINS� wilt�
ondersteunen.�
�
�
Wilt�u�op�de�hoogte�blijven�van�de�
ontwikkelingen� van� WINS,� dan�
nodigen� wij� u� uit� om� fan� te�
worden� van� WINS� Facebook.� U�
kunt� onze� fanpage� vinden� op:�
www.facebook.com/WINSproject�
Netherlands�
�
�
�

�
�
WISH�voor�WINS�
�
WISH�VOOR�WINS�2015��

Op� 19� maart� 2015� zal� de� derde�
WISH� voor� WINS� plaatsvinden,�
maar� dit� keer� een� extra� speciale�
editie:� WINS� viert� dan� namelijk�
haar� 10Ͳjarig� bestaan!� Het�
concept� is� dit� keer� anders:�WISH�
voor� WINS� 2015� wordt� een�
benefiet�dineravond�in�Studio�6� in�
Aalsmeer.� Op� de� avond� zelf�
worden� de� gasten� voorzien� van�
een� 5Ͳgangen� diner� van�
restaurant� Lemongrass� in�
Amstelveen,� drankjes,�
wervelende�optredens�van�Shirma�
Rouse,� partyband� The� Recipe� en�
zangeresͲpianiste� Deborah�
Hulskamp.�Ook� zal� er� een� veiling�
zijn�met�bijzondere�items.��
�
De�opbrengst�van�de�avond�komt�
uiteraard�wederom�ten�goede�van�
de� kinderen� projecten� van�
Stichting� en� WINS.� Gezien� het�
uitgebreidere�programma� van�dit�
event� t.o.v.� voorgaande� jaren� is�
de�prijs�per� toegangskaart�€99�en�
per� tafel� van� 10� personen�€950.�
Voor�de�eerste�50�personen�geldt�
een� early� bird� korting:�€84� per�
kaart�en/of�€790�per�tafel�van�10.�
De� prijs� is� inclusief� het� 5Ͳgangen�
diner�en�alle�drankjes.�Bekijk�hier�
onze�flyer.�
�
�
�
�
�

�
�
We� zien� u� graag� op� WISH� voor�
WINS� 2015!� Voor� kaarten� of�
vragen� over� het� event� kunt� u�
mailen� naar�
wish@winsfoundation.com�

�
Meer� informatie� kunt� u�
tevens�vinden� op�
onze�website�en�fanpage.�
�
�
�
�
�
�
�
Namens� alle� mensen� van� WINS��
dank� ik�u�allen�voor�al�uw� steun,�
energie� en� tijd� die� u� aan� WINS�
heeft�gegeven.���
�
Wouter�Cosaert�

�
�
�
�

�

WINS�Nederland� WINS�USA�� WINS�Australia�
Wouter�Cosaert�
P��:�+31�(0)6�36176981�
E��:�wouter.cosaert@winsfoundation.com�
W:�http://www.stichtingwins.nl�
�

Earnie�Giles�
E��:�earnie.giles@thewinsproject.org�
W:�http://www.thewinsproject.org�
�

Christine�Rainbird�
E��:�christine.rainbird@winsfoundation.com�
W��http://www.winsaustralia.com�
�

WINS�Frankrijk� WINS�Singapore� WINS�Indonesië��
Charlotte�Renaud�
E:�charlotte.renaud@laposte.net�
W:�http://www.winsfrance.com�
��

Selena�Tay
E�:�selena.tay@live.com�
W:�http://www.thewinsprojectsingapore.com�
��
�

Ketut�Sadia�en�Nyoman�Sri�Wahiyuni�
P��:�+�62�081�246�50773�
E��:�sadiaketut@hotmail.com�
W:http://www.thewinsproject.org�
http://www.yayasanwydiaguna.org�
�

Deze nieuwsbrief wordt verstuurd aan donateurs en belangstellenden. 
Wilt u geen informatie van Stichting WINS meer ontvangen, stuur deze mail dan terug en vermeld achter Onderwerp/Subject: 'STOP'


