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Beste lezers, donateurs, sponsors en
belangstellenden,
langs deze weg wil ik al onze nieuwe
donateurs, childsponsors, vrijwilligers
en belangstellenden een hartelijk
welkom heten, en wil ik u allen
bedanken voor de vele donaties,
bijdragen en hulp die we van u
hebben mogen ontvangen.
Begin dit jaar zijn we gestart met een
fysiotherapie-praktijk
voor
onze
gehandicapte kinderen. In deze
nieuwsbrief wil ik u meer vertellen
over de mensen achter dit prachtige
initiatief.
Ook wil ik het woord geven aan dhr.
Ketut Sujana, onze coördinator in
Tianyar. Onze complimenten gaan
naar hem, voor wat hij met weinig
middelen in een jaar tijd voor elkaar
gekregen heeft.
Meer dan 70 kinderen vallen nu onder
zijn verantwoordelijkheid.
Onze succesvole samenwerking met
Stichting Bali Bundar heeft in korte
tijd geresulteerd in de start van
Yayasan Seraya Bundar, een nieuw
education Center in het dorp SerayaTengah
Meer hierover in deze nieuwsbrief,

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, o.a. communiceren
 Toekomstgericht
denken
en
plannen (o.a. eigen bankrekening
en boekhouding)
 Fysiotherapie
 Milieu, afvalmanagement, hygiëne.
In ons programma dient ook elke
Education Center op termijn
selfsufficient te zijn en in staat te
zijn de eigen dagelijkse operationele
kosten te kunnen dekken. Er komt
tenslotte een moment, dat ze het
helemaal ‘’zelf’’ moeten doen.

Het was voor de kinderen wel even
wennen. Voor het eerst kregen ze
een eigen bankboekje waarop het
geld voor hun schoolkosten gestort
wordt.
En vanaf vandaag zijn ze zelf verantwoordelijk voor het bijhouden en
voor het rapporteren van hun
geldzaken. Een eerste kleine stap
naar zelfstandigheid en verantwoordelijkheid.

De kinderen van Angkah

Education Center Tonjong

Begin dit jaar hebben we, in
samenwerking met onze partner
Stichting Indonesie 2007, het WINS
programma in Angkah geimplementeerd.

In onze vorige nieuwsbrief hebben
we kort verteld over ons
‘’Selfsefficiency’’ programma. Zo
levert Bedulu al met veel succes het
Tour en Transport Service. Het team
in Tonjong heeft met veel succes
een bromfiets reparatie-winkel
opgezet, die nu met winst draait.
Het proces is de simpelheid zelve.

Trudy van de Maden,(St. Indonesie2007)
geeft de kinderen hun eigen bankboekje.

Gebruikte bromfietsen worden voor weinig
geld opgekocht.

Education Center Angkah

Ik wens u veel leesplezier,
Gill Rijnenberg

WINS Nederland
http:www.stichtingwins.nl

Daarna worden de bromfietsen gerepareerd
en opgefleurd………

….om daarna te worden verkocht.

Tonjong is nu in staat het grootste
deel operationele kosten dekken.
Een compliment voor het Tonjong
team!!

Education Center Bedulu
In onze vorige nieuwsbrief vertelden
we u over het nieuwe fysiotherapie
programma dat we hebben opgestart. Hier een verslag van één
van de initiatiefnemers, Yvonne
Toebosch-Joordens.
Update fysiotherapie in Bedulu
Door Yvonne Toebosch-Joordens.

Sinds 7 februari 2009 is het WINS
programma uitgebreid met een
praktijk voor fysiotherapie voor
fysiek, mentaal en dubbel gehandicapte kinderen tot 14 jaar, dit alles
onder leiding van initiatiefnemer
Elsbeth Toebosch.

Elsbeth Toebosch, initiatiefnemer van ons
Fysiotherapy programma.

Drie keer per week zijn de lokale
fysiotherapeut en de 2 assistentes
aan het werk met deze kinderen.
We zijn nu bezig met de opbouw, de
structuur en de waarborging van
een goede ontwikkeling van de
kinderen. Op dit moment volgen 21
kinderen deze fysiotherapie behandeling. We richten ons nu op de
juiste behandeling, juiste ontwikkeling en de resultaten, zodat we
later met de juiste kennis en aanpak,
deze praktijk eenvoudig kunnen
uitbreiden.
Tijdens de dagen waarop fysiotherapie gegeven wordt is het een
drukte van jewelste in Bedulu! Het is
een gezellige boel kinderen,
verzorgers en vrijwilligers bij elkaar.
Er wordt getekend, gepuzzeld en
met ballen gespeeld, voordat de
kinderen één voor één worden
opgehaald voor de fysiotherapie
behandeling. De ouders worden ook
intensief bij de behandelingen
betrokken, zodat zij ook thuis weten
om te gaan met de kinderen.
Het is hartverwarmend om deze
kinderen te zien genieten, maar ook
te zien dat ze daadwerkelijk
vooruitgang boeken. We richten ons
nu ook op fondsenwerving, zodat
we continuȉteit voor de kinderen
kunnen waarborgen en ook kunnen
uitbreiden. Tevens willen we in de
nabije toekomst een aangepast
educatieprogramma voor deze
kinderen starten. Verder willen we
een netwerk op zetten met andere
locale organisaties op Bali om samen
meer voor elkaar te krijgen voor
deze speciale groep kinderen!
Yvonne Toebosch-Joordens.

Van de schrijfster:
Mijn naam is Yvonne ToeboschJoordens.
Na
mijn
studie
Communicatie Management aan de
Haagse Hogeschool ben ik gaan
werken bij verschillende bedrijven in
de Marketing&Communicatie. Als
gedeelte van onze reis door Azie,
wilde ik 2 maanden op Bali als
vrijwilliger werken voor de stichting
WINS. Aangezien de fysiotherapiepraktijk (die mede is opgericht door

mijn
schoonmoeder
Elsbeth
Toebosch) net gestart was, kon ik
goed mijn kennis inzetten. Zo heb ik
met enorm veel plezier een
communicatieplan
voor
informatievoorziening naar vrijwilligers
en (eventuele) sponsoren geschreven, een voorstel voor een
eigen identiteit gemaakt, en een
communicatienetwerk opgezet met
andere lokale organisaties.

Yvonne Toebosch-Joordens

Nieuw:
Education Center Seraya
Zoals in onze vorige nieuwsbrief is
vermeld zijn we i.s.m. Stichting Bali
Bundar bezig met het opzetten van
een nieuw Education Center in het
dorpje Seraya-Tengah, in de regio
Karangasem.

Er is inmiddels een locatie gevonden, maar er staat nog niets. Geen
klas, geen kantoor, geen speelplaats.
Voorlopig studeren de kinderen
‘onder de boom’.
We werken nu hard aan het
opzetten van de organisatie, het
samenstellen van een Management
Team en met het definiëren van de
opbouw projecten zoals: het
bouwen van de klaslokalen en
toiletten, het
inrichten van de
internet faciliteiten etc.
Het nieuwe Education Center gaat
heten: Yayasan Seraya Bundar.

We streven er naar om vóór de start
van het nieuwe schooljaar klaar te
zijn met alle voorbereidingen.
In onze volgende nieuwsbrief meer
over de voortgang van ons Seraya
project.

Education Center Tianyar
Sinds een jaar is ons Education
Center in Tianyar operationeel. Tijd
om er even bij stil te staan.
Begonnen op een het kleine terrasje
van het huis van onze locale
coördinator met een oude deur als
schoolbord, worden er nu meer dan
70 kinderen ondersteund in hun
educatie.
Aan het woord dhr. Ketut Sujana,
coördinator in Tianyar.
Onze complimenten voor hem, voor
wat hij met weinig middelen in korte
tijd voor elkaar gekregen heeft.

Most of the people in my village are
poor and not educated, and many
parents have no motivation to
send their children to school to get
education. They are not aware of
the fact how important education
for their children is.
That gave me more motivation to
make these parents aware how
education can give their children the
possibilities to build their own
futures, and that it will give them a
chance to break the cycle of
poverty.
In 2006 I heard of the WINS project.
I was impressed with their program
and soon after that I was involved,
and was asked to setup a Yayasan in
my village, Tianyar.
This was a big challenge for me, but
I didn’t doubt for a moment. I quit
my regular job at a big cargo
company in Denpasar and I joined
the WINS project.
For me, that was an emotional
moment. My dream that I had as a
child came true.’’
I Ketut De Sujana Mahartana

Nieuw: WINS Japan

Ketut Sujana en de kinderen van
Tianyar.

‘’ My name is I Ketut De Sujana
Mahartana.
When I was child, I enjoyed reading
books, and I dreamed that one day
I will have a small library, that I can
share with the people of my village.

Het WINS-Japan plan bevindt zich
nog in een pril stadium, maar deze
zomer zal Yuko Suzuki een begin
maken met het opzetten van de
WINS-Japan organisatie. De scope
van WINS Japan betreft met name
het ondersteunen van gehandicapte
kinderen, een groep die in Azië vaak
achtergesteld is. In onze volgende
nieuwsbrief hoop ik meer over de
voortgang van WINS-Japan te
kunnen vertellen.

WINS Australië
Onze WINS-Australië organisatie
heeft inmiddels een enthousiast
bestuurs-team bij elkaar. Voorzitter
Christine
Rainbird
en
haar
teamleden
Jenny
Hansen
(penningmeester) en Chris Soderiou
secretaris) zijn nu druk bezig alle
voorbereidingen te treffen om
WINS-Australie een formele status
te geven.
We wensen Christine,
Jenny en Chris veel succes !!

Nieuw: WINS Frankrijk
Inderdaad, achter de schermen zijn
we ook bezig met het opzetten van
een WINS organisatie in Frankrijk.
Het leek ons de juiste tijd om voor
het groeiend aantal vrijwilligers,
donateurs, sponsors, bezoekers en
belangstellenden uit Frankrijk een
eigen WINS organisatie in Frankrijk
op te zetten.
Maxence en Virginie de Royer
hebben het initiatief genomen om
deze klus op te pakken.
Zij zijn op dit moment in Indonesië,
waar zij les geven aan de kinderen,
en waar zij ook de verschillende
Management Teams helpen met het
verbeteren van de operatie van de
Education Centers.
Dank je wel Maxence en Virginie.
In onze volgende nieuwsbrief meer
over de voortgang van WINS-France.

Namens alle WINS vrijwilligers wens
ik u een prettige zomer…
Gill Rijnenberg

WINS Nederland
Gill Rijnenberg

WINS USA
Donald Pinegar

WINS Indonesia
Ketut Sadia

WINS Australia
Christine Rainbird

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

P : +1 (0)323 256 0475
E : dpinegar@industrydesign.com
W: http://www.thewinsproject.org

P : +62 (0)81 2465 0773
E : sadiaketut@hotmail.com
W: in opbouw

P : +61411443329
E : christinerainbird.hotmail.com
W: in opbouw

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'

