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Beste lezers, donateurs, sponsors en
belangstellenden,
Met plezier mag ik aankondigen dat
Antoinette Peters ons WINS bestuur
in Nederland is komen versterken, in
de rol van Educatie Pogram Manager.
In deze nieuwsbrief vertelt Antoinette
meer over zichzelf.
Welkom
Antoinette !
Ook zijn we blij met het behalen van
de status ‘selfsufficient’ door onze
yayasan in Bedulu, Bali. Dat betekent
dat Bedulu nu alle operationele
kosten en salarissen geheel uit eigen
gegenereerde inkomsten betaalt. Een
prachtig resultaat. Meer nieuws over
Bedulu, in hun eigen nieuwsbrief.

Even voorstellen.
Met plezier beirchten we dat het
WINS bestuur versterking heeft
gekregen in de persoon van
Antoinette Peters. Antoinette is al
vele keren op Bali geweest en heeft
gewerkt als vrijwilligster op onze
Learning Centers.
Sinds maart 2010 heeft Antoinette
de rol op zich genomen van Educatie
Manager, en is zij verantwoordelijk
voor ons educatie programma, en
de coordinatie van alle vrijwilligers
activiteiten.
Antoinette, we zijn bijzonder blij en
vereerd je te mogen verwelkomen in
ons bestuur.

Ook een belangrijke stap was de
implementatie
van
het
childsponsoring-programma voor onze
gehandicapte kinderen.
Langs deze weg wil ik u, donateurs,
childsponsors,
vrijwilligers
en
belangstellenden hartelijk bedanken
voor de vele donaties, bijdragen en
hulp die we van u hebben mogen
ontvangen.
Namens alle mensen van WINS wens
ik u veel leesplezier,
Gill Rijnenberg

WINS Nederland
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keuzes moet maken over overleven.
Er ontstond een idee in mijn hoofd.
Maar waar begin je en hoe?
In Nederland sprak ik Gill Rijnenberg
over WINS. Wat hij mij vertelde over
de visie, missie, de start en aanpak
sprak mij enorm aan. Ik heb direct
geboekt en kreeg 2 weken later een
warm welkom in Bedulu van de
coordinator Ketut Sadia, zijn vrouw
Nyoman en natuurlijk alle kinderen.
Dat is inmiddels 3 jaar geleden.
Intussen heb ik al heel veel leuke
activiteiten mogen doen samen met
de kinderen in Bedulu, Tianyar en
Seraya. Wat er gebeurt in een
Engelse les in combinatie met drama
en zingen, is zo leuk en inspirerend!
Ook de drive van alle mensen die
zich voor WINS inzetten, de
coördinatoren, hun familie en ook de
vrijwilligers, is hartverwarmend.

Daar stond ik dan.., voor een groep
van zo’n 25 kinderen, die me vol
verwachting en enthousiasme aankeken! Groep A en B van de Yayasan
Widya Guna in Bedulu waren klaar
voor een les…
Na een uur was ik verkocht.

Mijn vak is trainer/coach en ik
waardeer eigenzinnigheid. Ik geloof
in respect en waardering, openstaan
en aandacht voor elkaar. Ik hou
ervan anderen te stimuleren, te
inspireren op zoek te gaan naar hun
eigen kracht.
Dit vind ik niet alleen terug in de
visie en aanpak van WINS én in de
lesprogramma’s, maar ook in de
Balinese cultuur en het geloof.
Daarom ben ik zo enthousiast en
voel ik me er thuis.

Ik kom al sinds ’96 regelmatig op
Bali en al langer had ik het idee om
iets te gaan doen voor de kinderen.
Wat mij in de loop van de jaren aan
het hart ging was dat kinderen van
school af werden gehaald op het
moment dat de ouders geen geld
meer hadden. Natuurlijk snap ik dat,
wanneer je zulke fundamentele

Afgelopen voorjaar was ik weer voor
2 maanden op Bali en Gill vroeg mij
om bestuurslid te worden van WINS.
Als Education Program Manager
houd ik me nu bezig met de
coördinatie, intake en begeleiding
van vrijwilligers, het beleid en
ontwikkeling
rond
de
lesprogramma’s. Het is een nieuwe

Antoinette Peters.

functie en nog volop
in
ontwikkeling. En dat is nu gelijk ook
een leuke uitdaging, zeker ook nu er
steeds meer nieuwe WINS locaties
bijkomen!
Samen met alle andere organisaties
waar WINS mee samenwerkt, hoop
ik mooie dingen kunnen (blijven)
doen voor al die kinderen die zich zo
inzetten voor een betere toekomst.
En lesgeven aan de kinderen... dat
doe ik nog steeds met liefde!...
Antoinette Peters
WINS Education Program Manager

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. :
 Engels- en computerles;
 Cultuur (dans en muziek);
 Seksuele voorlichting;
 Vaardigheden, o.a. communiceren
 Toekomstgericht
denken
en
plannen ;
 Milieu, afvalmanagement, hygiëne.
In ons WINS programma dient elk
Learning
Center
op
termijn
selfsufficient 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 7 Learning Centers in
Indonesie.

Learning Center Bedulu
Bedulu is zover. Per 1 mei j.l. heeft
Yayasan Widya Guna in Bedulu de
status ‘selfsufficient’ bereikt, het
belangrijkste doelstelling in ons
WINS concept.
Dit betekent dat WINS de financiele
ondersteuning aan Bedulu stop zet,
en niet meer betaalt voor de
dagelijks operationele kosten en
salarissen. Bedulu betaalt al deze
kosten zelf uit de inkomsten die ze

genereren met de verhuur van de
gastenkamers en met hun eigen
Tour en Transport Service.
Iedereen van Bedulu.... gefeliciteerd
met deze prestatie !

Er is hard gewerkt aan de bouw van
een multifunctioneel klaslokaal, dat
naast de normale lessen ook goed
gebruikt kan worden voor culturele
activiteiten.

In april 2008 zijn we begonnen met
de implementatie van een educatieprogramma voor de gehandicapte
kinderen. Veel van deze kinderen
kunnen vanwege hun fysieke of
mentale gesteldheid niet naar de
reguliere school. Zij volgen nu een
‘play and learn’ programma in ons
Learning Center in Bedulu, waarbij
gebruik wordt gemaakt van de
bestaande faciliteiten.
Begin dit jaar zijn we gestart met het
childsponsor-programma en op dit
moment hebben al 6 van de 10
kinderen een sponsor gevonden.

Het open multifunctionele klas lokaal

Er is nu dringend behoete aan
aangepaste
faciliteiten, zoals
klaslokaal, speelplaats, aangepaste
lesmateriaal, omdat de capaciteit en
ruimte in Bedulu is overbezet,
waardoor deze kinderen zich vaak
niet kunnen focussen op de lessen.
Dank zij de donaties van de vele
sponsors en donateurs uit o.a Japan,
Nederland en Australie is het
mogelijk geweest om een stukje
grond aan te kopen, nabij het
huidige Learning Center.
Op dit moment wordt er hard
gewerkt aan de bouw van een aantal
aangepaste klaslokaaltjes.
Meer nieuws over Bedulu leest u in
hun eigen Nieuwsbrief, die ze zelf
uitgeven.

Learning Center Seraya

Ook zijn er inmiddels 2 kleine
gastenkamers gebouwd, t.b.v. de
huisvesting van de vrijwilligers die in
Seraya komen werken.

De gastenkamers

Er wordt nu hard gewerkt aan het
afbouwen van de computer ruimte
en kantoor ruimte.
Blij zijn we met de resultaten die
Seraya in korte tijd heeft
verwezenlijkt.

Blij zijn we ook met de vele
computer donaties en andere
initiatieven om meer computers op
onze learning centers te krijgen
zodat elk kind voldoende computertijd krijgt.

In juli 2009 is i.s.m. Stichting Bali
Bundar het WINS programma in
Seraya opgestart.
Nu, een jaar later, hebben ca. 20
kinderen een sponsor gevonden
zodat zij naar school kunnen gaan en
volgen ca. 50 kinderen onze gratis
lessen. En dank zij de vele donaties
die Seraya heeft mogen ontvangen
is het mogelijk geweest te bouwen
aan de infrastructuur en faciliteiten.

Bij elkaar tientallen computers en
laptops
hebben
we
mogen
ontvangen,
van
verschillende
donateurs en instanties, waardoor

alle Learning Centers nu zijn
voorzien van computers.
Dank aan al de mensen die dit
mogelijk gemaakt hebben. !!
Ook Seraya heeft enkele computers
mogen ontvangen, en heeft het nu
de beschikking over 5 computers,
zodat er nu meerdere kinderen de
computerlessen kunnen volgen.

Learning Center Angkah
In februari 2009 is i.s.m. Stichting
Indonesië 2007 het WINS programma in Angkah opgestart. 68
kinderen volgen nu de gratis lessen
en 25 kinderen hebben inmiddels
een sponsor gevonden. Stichting
Indonesië 2007 heeft mede dankzij
sponsors in korte tijd veel kunnen
bewerkstelligen, zoals de bouw van
een klaslokaal, kantoor-ruimte,

toiletten, gastenkamers, kantoor
etc. Onze partner Waterleliefonds
heeft het mogelijk gemaakt een
dergelijk groot project op te starten.
Het bouw project bevindt zich nu in
een eindfase, daarna hebben de
kinderen eindelijk de beschikking
over hun eigen plek.
In onze komende nieuwsbrief zullen
we u nader berichten over de
resultaten in Tonjong.

Learning Center Tianyar
Ook in Tianyar is er hard gewerkt
aan de infrastructuur. Vorig jaar
september is er een stuk land
aangekocht en is gestart met het
bouwen van een klaslokaal, een
kantoor en een computer ruimte.
Het gebouw werd begin april in
gebruik genomen.

Het klas / compter / en kantoorgebouw

toiletten en het betegelen van het
schoolplein, waardoor het plein in
de regentijd niet meer
een
modderpoel vormt.
Inmiddels is ook gestart met het
aanleggen van een waterleiding naar
het schoolgebouw, wat een enorme
verbetering zal zijn. Want tot nu toe
moesten de kinderen emmers met
water bij de buren halen.
Het volgende project wat gepland
staat is het realiseren van een
satellietantenne, waardoor een
stabielere en snellere internetverbinding is gewaarborgd.

Learning Center Tonjong
Het team in Tonjong heeft het op dit
moment erg druk met het lopende
bouwproject. Ook in Tonjong wordt
er hard gewerkt aan de bouw van de
benodigde faciliteiten zoals een
klasgebouw, aula, computerruimte

Eën van onze sponsors heeft de
meubels voor het klaslokaal
gedoneerd, waarvoor onze dank!

Het nieuwe klaslokaal in Tianyar

Eerste optreden.
Binnen het
WINS educatie
programma krijgen de kinderen ook
cultuurlessen zoals locale dansen en
gamelan. 20 Mei jongstleden was
een spannende dag voor
de
kinderen. Voor het eerst traden ze
op voor een echt publiek.

Het eerste optreden van de Tianyar kinderen

Tianyar is sterk in ontwikkeling
De volgende projecten die gepland
staan zijn o.a: de bouw van een
multifunctionele aula, de bouw van
gastenkamers, het aanleggen van
een waterleiding en tevens het
opzetten van een eigen ‘business’ ,
zodat Tianyar in de toekomst zelf
inkomsten kan genereren, en net als
Bedulu, self-sufficient kan zijn.

Learning Center Yogya
Op dit moment nemen 31 kinderen
deel aan het
childsponsorship
programma. Er is een pilot project
opgestart, om net als in Bogor, een
eigen motor reparatie shop te
bedrijven. Eind dit jaar vindt een
evaluatie plaats.
In Yogya zijn de faciliteiten er slecht
aan toe. Alles wordt wel goed
schoongehouden, maar het dak
vertoont lekkages, het sanitair en de
meubels vertonen gebreken en
hebben
dringend
onderhoud/
renovatie nodig.
Dit jaar zullen we de focus op Yogya
vergroten, en zullen we nader
bekijken wat de beste weg is om de
faciliteiten voor de kinderen te
verbeteren.
Nieuwbouw is een
optie. Er is een stuk land, in de
nabije omgeving van de Yayasan
beschikbaar.

Learning Center Kerta
De implementatie van het WINS
programmma in het dorpkje Kerta
loopt voorspoedig.
Ons team in Kerta, onder leiding van
Made Gunawan
heeft met de
weinige middelen de basis gelegd.

Het team in Kerta

Dagelijks vinden er computerlessen
plaats voor een groep van 60
kinderen. Met 4 computers voor
zo’n grote groep is het weliswaar
behelpen, maar de kinderen zijn er
erg blij mee. Voor het eerst kunnen
ze nu kennis maken met de
computer.

De computerklas in Kerta

Een internet verbinding is er nog
niet. Eën van onze eerstvolgend
projecten in Kerta is dan ook het
neerzetten van een sateliet antenne.
Inmiddels zijn de Engelse lessen ook
gestart, vooralsnog voor de
middelbare school kinderen. Na de
zomervakantie wordt gestart met
het geven van Engelse lessen aan de
basis school kinderen.

Ingezonden
Op bezoek bij ons sponsor kindje.
Sinds 2007 sponsoren wij via WINS
een meisje. Haar naam is Komang.
Haar volledige naam is Ni Komang
Mega Juniantie, 10 jaar oud. Zelf
hebben wij ook een dochter, Pien
van 9 jaar oud.

Regelmatig mailen we, en altijd stelt
Komang de standaard vraag: Mister
Hans, when you come to Bali??
En dan moest ik antwoorden dat we
nog geen plannen hadden. Maar
eindelijk was het dan zo ver. Op 20
december vlogen we met de KLM
naar Jakarta en een dag later met
Air Asia naar Bali
De eerste week eerst vakantie vieren
in de badplaats Sanur. De laatste
vier dagen zaten we in Ubud, vlakbij
het tehuis in Bedulu. Hierbij een
verslagje van ons bezoek.:
Ketut, de coördinator van het tehuis
in Bedulu, kwam met zijn motortje
bij ons hotel langs. Onder het genot
van een kopje thee hebben we
samen ons programma besproken.
Ketut heeft daarna zijn broer gebeld
die ons met de auto kwam ophalen
en we zijn toen naar Bedulu
gereden.
Daar ontmoetten we voor het eerst
ons sponsorkindje Komang. Wat een
pracht meisje!
We hebben heel veel foto's gemaakt
en die hebben we s' avonds gelijk
laten afdrukken en aan haar
gegeven.
Op het tehuis heeft ze van alles laten
zien en we zijn ook naar haar huis
gelopen, samen met haar zus Made.
Een leuke meid, 14 jaar en spreekt
goed Engels. Thuis hebben we haar
moeder en oma ontmoet. Jammer
dat we niet met elkaar konden
communiceren. Maar met gebarentaal en met de hulp van Komang en
Made kwamen we een eind. Ik kreeg
ook een cadeautje omdat ik in die
week jarig was.
Vervolgens zijn we teruggelopen en
hebben we haar school bezocht. Het
zag er goed uit. Terug bij het tehuis
hebben we gegeten en zijn we naar
de tempel tussen de rijstvelden
gelopen. Daarna hebben we gezien
hoe ze Engelse les kregen en zijn we
door chauffeur teruggebracht naar
het hotel. De volgende morgen
kwam de auto ons weer ophalen,
samen met Komang en haar
moeder. We zijn naar Gianyar
gereden, waar we Made van school

ophaalden. Ze stond al klaar in haar
uniform.
Samen zijn we naar het Hardy’s
warenhuis gegaan waar we hen alle
drie in het nieuw gestoken hebben.
Wat zijn ze bescheiden!! Maar toch
hebben ze allemaal een paar leuke
shirts gekocht en de meiden ook
schoenen/slippers en een broek.
Daarna zijn we naar het strand van
Sanur gereden. In een restaurantje
op het strand hebben we samen
gegeten en zijn de meiden aan de
vloedlijn in het water gaan lopen.
Zwemmen kunnen ze niet. Helaas
was het die middag een beetje
regenachtig. Maar dat mocht de
pret niet drukken. Made was nog
nooit aan het strand geweest en uit
eten hadden ze alle drie nog nooit
gedaan.
En toen natuurlijk weer terug naar
Ubud/Bedulu. Komangs moeder was
helaas een beetje wagenziek. En ja,
daarna komt het afscheid nemen.
Best een beetje moeilijk, maar wel
vrolijk. Haar moeder hebben we een
envelop gegeven met wat geld. Dat
kan ze vast goed gebruiken.
In overleg met Ketut heb ik Komang
ook wat gegeven, genoeg om een
nieuwe fiets van te kopen. Dat gaat
ze samen met Ketut en haar moeder
doen. Ze straalde helemaal!
Al met al een hele leuke ontmoeting,
toch wel onbewust emotioneel en
best vermoeiend. Bij thuiskomst zat
er al een email in mijn mailbox.
‘’Thank you Mr. Hans, Anja and
Pien” . ........Prachtig!
Van Pien, Anja en Hans
Heijnsdijk/Sassen

Boekenproject
Op initiatief van Stichting Bali
Bundar hebben we begin dit jaar
een boekenproject opgestart, met
als doel standardisatie van het
lesmateriaal zoals leerboeken en
flashcards voor alle zeven Learning
Centers.
Bovendien maakt het voor onze
vrijwilligers eenvoudiger, om op de
verschillende centers met éën
standaard te werken.

De kinderen zijn er in ieder geval
erg blij mee.

Prive initiativen
Vorig
jaar oktober is Andre
Langeslag samen met de Raad van
Toezicht van stichting Nusantara in
Tianyar op bezoek geweest.

Het geld zal besteed worden aan de
bouw van een tempeltje en een
toilet.
Dank je wel Andre!
Een steeds terugkomende traditie
van Jan en Bea van der Pol uit
Haarlem is het inzamelen van
donaties in plaats van kado’s op hun
verjaardag.
Deze keer hebben ze hun donatie
aangewend om een picnic te
organiseren voor de kinderen van
Tianyar. De kinderen genoten van
de picnic (voor de meesten de
eerste keer) en van het zwemmen in
heetwater bronnen bij het Batur
meer.

salaris van deze 2 leerkrachten voor
de komende 2 jaar.
Dank u wel!
Met een aantal vrienden heeft een
van onze sponsors, Jan van der Pol
uit Haarlem, de Duvelloop 666
georganiseerd, een wandeltocht
door Haarlem van 6 km op 06-06,
waarvan de opbrengst voor WINS
was bestemd.
Ondanks het regenachtige weer
hebben ca. 45 deelnemers zich
ingeschreven en was de uiteindelijke
opbrengst € 465!
Thijs, een van de deelnemers
besloot een doos oranje vuvuzelas
tijdens de WK te schenken met de
voorwaarde dat de opbrengst van
de verkoop geheel naar WINS gaat.
De opbrengst hiervan was € 115,-.
Jan en alle Duvellopers, bedankt.!!

Dank
Tuisgekomen heeft Andre besloten
om op zijn verjaardag geen kado’s
maar donaties te willen ontvangen
om het Tanyar project te steunen.
Er is in totaal ruim 900 euro bijeengebracht, welke Andre heeft
afgerond tot 1000 Euro.
Zijn motivatie: “Ik heb ook met de
kinderen daar gewerkt en het heeft
mij diep geraakt. Ik werd onlangs 65,
heb het hier zo goed en wilde dat
graag delen met de kinderen in
Tianyar.
Volgend jaar in februari ga ik weer
naar Bali en zal zeker Tianyar weer
bezoeken”.

Thank You Jan en Bea

Een anonieme sponsor heeft tijdens
een bezoek aan ons Learning Center
in Tianyar vernomen dat er behoefte
was aan 2 lokale leerkrachten, en
heeft toen spontaan een donatie
gedaan. De sponsor heeft zelf ook
als docente voor de klas gestaan en
vond dat de kinderen recht hebben
op goed onderwijs.
WINS heeft hiervoor een donatie
ontvangen van 2300 euro voor het

WINS Nederland
Gill Rijnenberg

Earnie Giles

P : +31 (0)6 5230 4618
E : gill.rijnenberg@winsfoundation.com
W: http://www.stichtingwins.nl

P : +1 (0) 858 676 1064
E : earnie.giles@thewinsproject.org
W: http://www.thewinsproject.org

WINS Frankrijk
Maxence de Royer

WINS USA

Het is omogelijk om iedereen te
noemen en persoonlijk te bedanken.
Namens alle kinderen
en alle
mensen van WINS
wil ik u,
donateurs, sponsors, gasten en
vrijwilligers , hartelijk bedanken voor
uw steun, uw donaties, en uw
energie die u aan onze kinderen
heeft gegeven.
Dank u wel. !!
Gill Rijnenberg
WINS Nederland

WINS Australia
Christine Rainbird
P : +61411443329
E : christine.rainbird@winsfoundation.com

WINS Indonesia

Ketut Sadia
P : + 62 (0) 081 246 50773
E : mderoyer@hotmail.com
Email
: sadiaketut@hotmail.com
Mrs. Nyoman
Email
: nyomanwg@yahoo.com
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'

