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Beste lezers, donateurs, sponsors en
belangstellenden,
Met veel plezier kondig ik aan dat Iris
Pouderoijen het WINS bestuur komt
versterken in de rol van project‐
medewerker. In deze nieuwsbrief
vertelt Iris meer over zichzelf.
Welkom Iris!
Vrijwilligerswerk is een essentieel
component bij WINS. Wij zijn dan ook
zeer dankbaar dat er in de afgelopen
jaren vrijwilligers en studenten uit
diverse landen zich hebben ingezet
door les te geven aan de kinderen op
onze Learning Centers in Indonesië.
Dank jullie wel!
Langs deze weg wil ik tevens u allen
childsponsors, donateurs, en belang‐
stellenden heel hartelijk bedanken
voor de donaties, bijdragen en steun
die we van u hebben mogen
ontvangen.
Namens alle mensen van WINS wens
ik u veel leesplezier.

Wij wensen u gelukkige feestdagen
en een voorspoedig nieuwjaar.
Wouter Cosaert

WINS Nederland
http://www.stichtingwins.nl

Even voorstellen
Graag stellen we Iris Pouderoijen
aan u voor. Iris is al jaren betrokken
bij
WINS
en
heeft
ook
vrijwilligerswerk gedaan bij één van
de yayasans op Bali. Iris is hierdoor
nauw betrokken bij de stichting en
bij de kinderen. Iris, wij wensen jou
veel plezier en succes toe in je
nieuwe rol als projectmedewerker.

Iris Pouderoijen
Mijn naam is Iris
Pouderoijen. Ik ben al
jaren betrokken bij
WINS en heb als
vrijwilliger gewerkt bij
één van de yayasans
op Bali. Ik voel mij betrokken bij
WINS en bij de kinderen. Dit komt
doordat ik mijzelf volledig kan
vinden in de visie van WINS en haar
doelstellingen. Momenteel ben ik
project‐medewerker iets wat ik met
veel plezier tot uitvoering breng.
Graag informeer ik jullie over de
succesvolle projecten van de
afgelopen drie maanden, waarmee
ik natuurlijk de lezers probeer te
inspireren:
Mijn vriend Jelte van de Burg (tevens
een persoon die zich al vaker
belangeloos heeft ingezet voor WINS
waarvoor heel veel dank!) heeft de
Dam tot Dam loop gedaan en
daarmee een sponsor bedrag van
€200,‐ bij elkaar gelopen. Hij
doneert met zijn hockey team
Athena 4 voor elke gewonnen
wedstrijd €50,‐ euro.
Doordat zij met het initiatief zijn
begonnen heb ik ook de kans

gekregen om mijn verhaal te doen
bij een blad voor Hockeyers: Hockey
Weekly. Waardoor er 1.500 mensen
op de hoogte zijn van WINS en haar
doelstellingen.
De Amsterdamse Marathon is ook
gelopen voor Stichting WINS door
Erwin Linger. Hij heeft een bedrag
binnen gerend van maar liefst €410,‐
Ik hoop dat ik jullie heb kunnen
inspireren?
Heb je zelf een persoonlijke
doelstelling? Heb je een extra stok
nodig achter de deur? Wil je er niet
alleen zelf beter van worden, maar
gun je de kinderen van WINS ook
een kans? Geef je dan op bij :
iris.pouderoijen@stichtingwins.nl
Zo snijdt het mes aan twee kanten!

Het WINS programma
Voor onze nieuwe lezers hierbij nog
eens in het kort ons WINS onderwijs
programma.
Het WINS 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, communiceren;
 toekomstgericht denken en
handelen;
 milieu, hygiëne.
In ons WINS programma dient ook
elk Learning Center op termijn
zelfvoorzienend te zijn en in staat te
zijn de dagelijkse operationele
kosten zelf te kunnen dekken.

Er komt tenslotte een moment, dat
ze het helemaal ‘’zelf’’ moeten
doen.
Hieronder leest u meer over het
laatste nieuws van alle Learning
Centers.

Learning Center Bedulu
In juni 2012 hebben zes kinderen de
SMA (Senior High School) afgerond,
waarvan vier van hen een vervolg‐
studie kunnen volgen dankzij
sponsoring.
Suci’s droom was
om chef‐kok te
worden. Augustus
j.l. is Suci begonnen
met een 3‐jarig
opleiding tot chef‐
kok.
Komang Nik wilde
altijd al lerares
Engels worden. Zij
volgt
nu
een
vierjarige opleiding
aan de International
Standard School.

dansen tot handvaardigheid. Het
doel is om deze kinderen een mate
van zelfstandigheid bij te brengen,
waardoor zij niet volledig afhankelijk
blijven van familie en/of anderen.
De
gemaakte
handvaardigheid
stukken
worden
te
koop
aangeboden in de ‘artshop’ op de
yayasan en de opbrengst komt ten
goede aan deze kinderen.

physiotherapie
nodig
hebben,
alsook voor de aanschaf van een
busje voor het transport van de
gehandicapte kinderen.

In mei 2012 zijn de laatste twee
projecten afgerond. De toiletten zijn
gereed als ook de keuken. Gasten
kunnen kooklessen nemen, waarna
de maaltijd gezamenlijk met de
aanwezige
kinderen
wordt
genuttigd. De groenten en kruiden
worden overigens geplukt uit de
eigen organische tuin.

Ketut Rai had sinds
jong de ambitie om
verpleegster
te
worden. Zij volgt nu
een vijfjarige studie
aan de Nurse Academy.

Putu Arya’s droom
was om ooit hotel ‐
manager te worden.
Hij volgt nu een vier‐
jarige
Tourism
Management studie om zijn droom
waar te maken.
Wij wensen deze kinderen veel
succes toe met hun vervolgstudie.
Momenteel komen zo’n 100
kinderen naar het learning center in
Bedulu om de gratis lessen te
volgen. Daarnaast volgen 20
gehandicapte kinderen het Play &
Learn programma waarbij zij diverse
creatieve lessen volgen: van
schilderen, muziek maken en

De ambassade van Luxembourg in
Thailand heeft €15.000,‐ gedoneerd
voor de bouw van een apart gebouw
voor de tien kinderen die

Voor meer informatie over de
aktiviteiten van Share Luxembourg:
http://www.shareluxembourg.lu

Learning Centers in Aceh
Vlak voor het nieuwe jaar 2012 is het
tweede learning center in Lam
Lambateung nabij Aceh geopend, op
het terrein van de Australische
Rotary Club. Zij stelden lokalen
beschikbaar in hun nieuwe Youth
Center complex. Meer dan 250
kinderen volgen hier de gratis lessen.
Op 4 januari 2012 werd het derde
learning center geopend in Indra
Puri, ca. 80 km. van de hoofdstad
Banda Aceh. Binnen zes weken
kwamen 200 kinderen de gratis
lessen volgen.

SHARE Luxembourg
Olivier en Tanja Bader‐Mores blijven
onvermoeid fondsen werven voor
de gehandicapte kinderen. Zo
hebben zij ervoor gezorgd dat
enkele
zwaar
lichamelijk
gehandicapte kinderen een op maat
aangepaste
rolstoel
kregen,
waardoor de levenskwaliteit en
bewegingsvrijheid van hen en de
familie werden verbeterd. Ook
werven zij fondsen voor de familie,
zodat zij de medische kosten en
gezonde voeding van hun kind
kunnen bekostigen.

Op de eerste schooldag stonden de kinderen
in rijen dik te wachten ...

Helaas moest na drie jaar het eerste
learning center in Lam Asan gesloten
worden
omdat
de
lokale
gemeenschap het gebouw voor
religieuse aktiviteiten in gebruik
wenste
te
nemen
en
het
alternatieve gebouw om diverse
redenen niet geschikt bleek te zijn.

De kinderen van dit learning center
kregen vrij transport aangeboden
om de lessen te kunnen volgen in de
Rotary Youth Center, maar dit
alternatief werd niet ondersteund
door de ouders en gemeenschap.
Spijtig voor de kinderen die hierdoor
de lessen niet meer kunnen volgen
en voor Natascha Barrymore,
oprichtster van Chance Inter‐
national, bleef niets anders over
dan dit feit, met pijn in haar hart, te
accepteren.
Inmiddels
heeft
Natascha de sponsors van de

genomen om de volgende reden.
Sinds juni 2011 leggen steeds meer
internationale cruise schepen aan
bij Tanah Ampo Cruise Terminal in
Padang Bay (20 km ten zuiden van
Seraya). Plannen zijn er om de
huidige pier van 150 meter te
verlengen tot ca. 350 meter om nog
grotere cruise schepen te kunnen
accommoderen.
De verwachting is dat Tanah Ampo
in de nabije toekomst de
belangrijkste cruise terminal van
Bali gaat worden. Wayan Berata
voorzag dat deze ontwikkelingen
een belangrijke rol zullen spelen in
het stimuleren van het toerisme in
Oost Bali. Wayan hoopt dat ‘zijn’
kinderen in de toekomst door de
groei van het toerisme in dit gebied
een goede baan kunnen vinden in
deze sector.

betreffende kinderen persoonlijk op
de
hoogte
gebracht
van
bovenstaande ontwikkelingen en de
gevolgen voor hun sponsorship.

Het realiseren van een tweetal
gastenverblijven voor vrijwilligers
en bezoekers is inmiddels gereed.

In november 2012 zijn twee nieuwe
learning centers geopend in de
afgelegen dorpen Lam Teuba en
Panca. Binnen korte tijd stonden
ruim 150 kinderen per locatie
ingeschreven voor de aanvullende
lessen. Natascha, dank voor jouw
voortdurende inzet voor de
kansarme kinderen in Aceh!
www.chanceinternational.net

Learning Center Seraya
In juni jl. hebben vier kinderen de
SMA (Senior High School) afgerond
en wilden zij graag een éénjarige
studie volgen in de Tourism School
met als hoofdvak de culinaire
keuken. Zes maanden theorie en zes
maanden het geleerde in de praktijk
brengen. Zij leren o.a. de
belangrijkste grondbeginselen over
het werken in de toeristische sector.
Vanaf januari 2013 zullen deze
kinderen stage lopen bij de F&B
afdeling van een hotel.
De beslissing voor deze studie
hebben de kinderen in overleg met
Wayan
Berata,
coördinator,

Wayan Berata meldde voorts dat
zijn persoonlijke investering in de
pilot met de varkenshouderij
succesvol is gebleken. In 2011
begon Wayan de pilot met het
houden van veertien varkens,
momenteel zijn er zeven moeder
varkens en 50 baby varkens. De
planning is om in voorjaar 2013 met
de tweede varkenshouderij te
starten. Wayan’s wens is om op
termijn tien varkenshouderijen op
te zetten welke bij voorkeur gerund
worden door ouders van kinderen
die geen vaste baan/inkomen
hebben. Mocht u dit project willen
sponsoren, dan horen wij het graag.

Learning Center Angkah
In het nieuwe schooljaar 2012‐13
zijn zes kinderen overgegaan naar

de SMP (Junior High School) en zes
kinderen naar de SMA (Senior High
School). Omdat sommige kinderen
in afgelegen dorpen wonen en de
scholen veraf gelegen zijn, moest
een aantal kinderen hun ouderlijk
huis tijdelijk verlaten en bij familie
of vrienden logeren die dichter bij
de school woonden, zodat zij toch
naar school kunnen gaan. In de
weekenden gaan zij naar huis en
naar het learning center om de
lessen te kunnen volgen, maar ook
om hun familie en vrienden weer te
zien.

Het streven is dat Angkah per eind
2013 zelfredzaam zal zijn. In dit
verband heeft Trudy van der Maden,
oprichtster van Stichting Indonesië
2007 tijdens haar verblijf op Bali in
oktober jl. een aantal projecten
nogmaals onder de aandacht
gebracht van het team en de lokale
notabelen,
waaronder
het
promoten van de toeristische
bezienswaardigheden in de directe
omgeving door bijvoorbeeld het
organiseren van tours. Dit geeft
weer een stimulans aan het
toerisme in het nog onbekende
gebied en kan de lokale community
een graantje meepikken. Tijdens
Trudy’s volgende bezoek aan Bali in
maart 2013 zal zij en het Angkah
team zich hier verder in verdiepen.
Met één project is onlangs een start
gemaakt: het aanleggen van een

eigen groententuin. De zaden welke
Trudy
uit
Nederland
heeft
meegenomen slaan goed aan en
volgens haar eigen zeggen smaken
de produkten goed.
Het idee is om de oogst lokaal te
verkopen en van de winst de
operationele kosten van de yayasan
te kunnen betalen. Al met al goede
ontwikkelingen. WINS en St.
Indonesië 2007 hopen dat deze
initiatieven aanslaan.

Learning Center Tonjong
Tonjong is per december 2011
zelfvoorzienend
verklaard.
Het
Tonjong team werkt er hard aan om
deze nieuwe status waar te blijven
maken en heeft het team sindsdien
niet stil gezeten. Zoals gepland werd
een (nieuwe) tweede locatie van de
Teratai Motor Repair‐ en Showroom
in Bogor geopend op een lokatie die
tevens het huis is van de coördinator
Alex Suwanda (met rode shirt).

(aula) af te ronden. Planning is dat
de aula begin 2013 gereed zal zijn.

business,
worden.

kon

dit

gerealiseerd

Tianyar ligt in een zeer droog gebied
en schoon, stromend water is
schaars. Het was altijd al een wens
van Ketut Sujana geweest om het
learning center te voorzien van een
waterinstallatie,
waardoor
de
kinderen en de gemeenschap
ongelimiteerd schoon water tot hun
beschikking hebben.
Selena Tay van WINS Singapore en
een relatie uit Bali, tevens eigenaar
van lokaal bouwbedrijf ‘Bingkai
Langit’, hoorden hiervan en togen
naar Tianyar om dit waterproject te
realiseren. Na ruim 3 weken en 50
meter diep boren, dwars door steen
en rotsen, stuitte men op
grondwater
en
konden
de
waterleidingen worden aangesloten.
Ketut Sujana, de kinderen en de
gemeenschap zijn diep dankbaar
voor dit gerealiseerde project. En

Ook is onlangs een pilot gestart met
het verkopen van motoren via
bestaande motor en repair shops.
Door deze constructie is er geen
kapitaal nodig voor het huren van
ruimte en personeel en is het een
win‐win situatie voor beide partijen.
Al met al veelbelovende ontwik‐
kelingen. Wij wensen het Tonjong
team veel succes toe.

Learning Center Yogya
Over learning center Yogya is weinig
nieuws te melden behalve dat alles
z’n gangetje gaat. Zoals we eerder
gemeld hebben, ligt het weeshuis in
een zeer afgelegen dorpje, waar het
heel rustig is. Het gebouw rechts op
de foto is het weeshuis/learning

center waar zo’n 35 kinderen
verblijven.
Na school maken de kinderen hun
huiswerk, volgen op gezette dagen
de
Engelse
lessen,
nuttigen
gezamenlijk de maaltijd, doen nog
wat spelletjes en gaan daarna
slapen.

Learning Center Tianyar
In onze vorige nieuwsbrief meldden
we dat Ketut Sujana, coördinator,
een tweede kopieermachine voor de
photocopy & print shop wilde
aanschaffen zodat meer opdrachten
kunnen worden aangenomen. In juni
jl., ruim een jaar na de start van de

Meer projecten staan voor 2013
gepland. Zoals de installatie van een
satellietenantenne
t.b.v.
een
snellere internetverbinding en een
gastenverblijf voor vrijwilligers en
bezoekers. Mocht u één van deze
projecten willen sponsoren, neem
dan contact met ons op.

voor het eerst in hun leven konden
zij zich met schoon water wassen....
Momenteel is men in Tianyar druk
doende om de bouw van het
multifunctionele open klaslokaal

Ook maken zij nog steeds bloemen
tekeningen voor het goede doel
Stichting Bloempje.
Een gedeelte van de opbrengst komt
ten goede van de kinderen en wordt
hiervan o.a. de Engelse lessen
bekostigd.

Zie ook:
www.bloempjevoorhetgoededoel.nl

In dit verband
zijn wij trots te
kunnen melden
dat
Linda
Adriaens,
sponsor van het
weeshuis Ghifari
en oprichtster
van
o.a.
Stichting
Bloempje, een
koninklijke onderscheiding heeft
gekregen voor haar inzet voor
kansarme kinderen, gehandicapten,
ouderen en eenzame mensen. En dit
doet zij al dertig jaar! Van harte
proficiat Linda!
Learning Center Kerta
Het streven van WINS was om in
2012
in
Kerta
een
WINS
management team aan te stellen
alsook een eigen infrastructuur te
realiseren, zoals een klaslokaal, multi
functionele aula, computer‐ruimte,
bibliotheek, kantoor, en een
gastenverblijf
voor
studenten,
vrijwilligers en gasten.
Echter, een verdere ontwikkeling
stagneerde als gevolg van het feit dat
de fondsen tot nu toe ontbreken.
Gelukkig kunnen we nog steeds
rekenen op een aantal lokale
vrijwilligers die de taken van het
management team op zich nemen en
het WINS werk op vrijwillige basis
uitvoeren. Ook gaat het WINS
educatie programma gewoon door,
dankzij de inzet van vrijwilligers uit
Nederland die voor langere tijd
aldaar verblijven.
WINS hoopt in 2013 fondsen te
kunnen werven voor het realiseren
van het Kerta project. Pas dan
kunnen we een nieuw management
team aanstellen, dat full time voor

het Learning Center zal gaan werken.
Tevens zal de organisatievorm een
formelere status krijgen. De huidge
vorm betreft een
Pesraman,
vergelijkbaar
met
een
wijk‐
vereniging. Van belang is om Kerta
de Yayasan status (stichting) te
geven, zodat WINS initiatieven kan
nemen,
zoals de verkoop van
bamboe of het opzetten van plastic
afval recycling project.

(Privé) Initiatieven
Nancy
Verstegen,
ex‐WINS
vrijwilligster, heeft voor de tweede
keer geld bij elkaar gekregen t.b.v.
het fietsen project. Dit keer heeft
Nancy via Stichting Univé Helpt
€1.250,‐ voor dit project ontvangen.
Achttien kinderen uit Seraya hebben
een fiets gekregen.

Stichting Inisiatip Charitatief Fonds
(SICF) heeft €1.000,‐ gedoneerd
t.b.v. het bekostigen van de Engelse
lessen.
Tennistoernooi
Amstelland/OST
heeft voor 2012 WINS als goede
doel uitgekozen. Opbrengst €1.000,‐

Daarnaast hebben Tine Zunnebeld
en Bonnie Sijrier, beiden lid van
Amstelland, de opbrengst van de
verkoop
van
tennisballen
geschonken aan WINS: €795,‐.
H. De la Rambelje heeft €615,‐
gedoneerd aan WINS.

Mevrouw Frauke Oberdieck heeft
voor haar verjaardag donaties voor
WINS gevraagd i.p.v. kado’s: €260,‐.
Studentenvereniging PABO uit
Arnhem heeft n.a.v. een kerstaktie
€500,‐ gedoneerd.
Ton Helwes (manager van Trees, de
band die optrad tjdens benefiet
WISHvoorWINS van 10 maart jl.) en
Toko Orion uit Haarlem, hebben
€1.000,‐ gedoneerd.
Hans Eerelman, childsponsor van
het eerste uur is begin dit jaar met
pensioen gegaan. Hans heeft i.p.v.
kado’s zijn gasten gevraagd om een
donatie te doen voor WINS. De
opbrengst was €1025,‐ en werd
toegewezen aan het aula project in
Tianyar.
Jan en Bea van der Pol hebben
traditiegetrouw voor hun beider
verjaardagen i.p.v. kado’s een
bijdrage gevraagd voor WINS. Net
zoals voorgaande jaren werd hun
bijdrage van €335,‐ toegewezen aan
een schoolreisje voor één van de
learning centers. Dit jaar was het de
beurt aan de kinderen van Tianyar.
De jongere kinderen hadden een
excursie naar de Botanic Garden en
de oudere kinderen kozen voor een
meer
avontuurlijk
uitje.
Zij
beklommen de Mount
Agung.
De Haarlemse Duvel‐
loop 2012, derde editie,
van Jan en Bea van der
Pol en vrienden heeft
dit jaar €666,‐ opgebracht en is
toegekend aan het aula project in
Tianyar. Duvellopers, dank voor
jullie ludieke aktie!
De familiestichting Stoeldraaier
heeft € 2500,‐ gedoneerd voor het
aula project in Tianyar.
Veel en veel meer hebben wij
mogen ontvangen van privé
initiatieven van onze sponsors, en
ook donaties aan de individuele
kinderen, zoals bedden voor de

familie van Asto Opa uit Ghifari,
bijdrage aan de medische kosten
van enkele kinderen, extra donaties
voor zakgeld of verjaardagen enz.
OPROEP
Ook van de kant van het bestuur en
van direct betrokkenen zoals Nancy
Willemsz zijn we 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/WINSprojectNe
therlands

Namens alle mensen van WINS
dank ik u allen voor al uw steun,
energie en tijd die u aan WINS heeft
gegeven.
Wouter Cosaert, voorzitter

Stichting WINS

wenst u fijne Kerstdagen toe en een Gelukkig Nieuwjaar !!!

WINS Nederland

WINS USA

Wouter Cosaert

Earnie Giles

P : +31 (0)6 36176981
E : wouter.cosaert@winsfoundation.com
W: http://www.stichtingwins.nl
Facebook:http://www.facebook.com/WinsProjectNetherlands

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

WINS Frankrijk

WINS Australia
Christine Rainbird
P : +61411443329
E : christine.rainbird@winsfoundation.com
W http://www.winsaustralia.com

WINS Indonesia

Maxence de Royer

Selena Tay

Ketut Sadia en Nyoman Sri Wahiyuni

P :
E : mderoyer@hotmail.com
W: http://www.winsfrance.com

P :
E : selena.tay@live.com
W: http://www.thewinsprojectsingapore.com

P : + 62 081 246 50773
E : sadiaketut@hotmail.com
W: 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'

