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Beste lezers, donateurs, sponsors
en belangstellenden,
WINS bestaat 10 jaar! En dat was
niet mogelijk geweest zonder uw
hulp! Wij kijken terug op 10
fantastische jaren, mogelijk gemaakt
door
fantastische
vrijwilligers,
donateurs, sponsors en betrokkenen
en kijken uit naar de komende 10
jaar. Om de resultaten van de WINS
activiteiten en uw inzet en donaties te
kunnen zien, hebben de eerste WINS
kinderen, inmiddels de (bijna) alumni,
deze film gemaakt, te vinden op
https://youtu.be/yefLQAF37uQ
In deze nieuwsbrief informeren wij u
over de aanpassing van de
bestuurssamenstelling
van
de
Stichting.
Voorts kunnen we met trots melden
dat 25 kinderen hun middelbare
school (SMA) hebben afgerond. Een
aantal kinderen zal een één- of
meerjarige vervolgopleiding volgen,
een aantal heeft reeds een baan
gevonden en de anderen zijn nog
naarstig op zoek naar een baan. Wij
wensen alle geslaagden veel succes
toe voor de toekomst!
Donateurs, childsponsors, vrijwilligers
en belangstellenden, hartelijk dank
voor de donaties, bijdragen en steun
die we van u hebben mogen
ontvangen.
Namens alle mensen van WINS wens
ik u een goede zomer toe.
Tamara Rijnenberg
Voorzitter

WINS Nederland
www.stichtingwins.nl

AANPASSING BESTUURSSAMENSTELLING
Hieronder informeren wij u over
wijzigingen
in
de
bestuurssamenstelling van Stichting WINS.
Het voormalige bestuur bestond uit
Wouter Cosaert (voorzitter), Cherie
Leijer (penningmeester), Tamara
Rijnenberg (secretaris, website en
sociale media), Joop Siemers
(bestuurslid) en Antoinette Peters
(bestuurslid en tevens vrijwilligerscoördinatie).
De nieuwe samenstelling van het
WINS bestuur is als volgt:
Voorzitter
Wouter Cosaert is sinds april 2011
onze voorzitter geweest en nam vele
projecten op zich, met name op het
gebied van fondsenwerving.
Door drukte i.v.m. projecten van zijn
eigen bedrijf en na overleg met het
WINS-NL team, zijn we tot de
conclusie gekomen dat ik, Tamara
Rijnenberg, de voorzittersrol op mij
neem. Ik ben vanaf het begin van
WINS betrokken geweest, omdat
mijn vader (Gill Rijnenberg, oprichter
van WINS) zijn liefde, passie en
enthousiasme voor WINS met mij
deelde. Sinds 2007 bracht ik jaarlijks
mijn vakantie door in Indonesië en
bezocht ik de Learning Centers.
Voorheen zat ik in het WINS bestuur
als secretaris en zal ik vanaf nu de
rol van voorzitter gaan vervullen.
Wij willen langs deze weg Wouter
Cosaert bedanken voor al zijn
inspanningen in de afgelopen vier
jaar en voor de geweldige
samenwerking. Gelukkig neemt hij
niet echt afscheid van ons team; hij
zal betrokken blijven bij WINS als
projectadviseur
voor
fondsenwerving initiatieven, zoals ons
jaarlijks
WISH
voor
WINS
evenement (dit jaar gepland op 20
november a.s.).

Secretaris / penningmeester
Cherie Leijer zal de rol van
secretaris gaan vervullen. Zij is
vanaf
het
begin
onze
penningmeester geweest en zal dit
voorlopig blijven doen. Een groot
deel van haar administratieve
activiteiten
zal
worden
overgenomen door Tuty Kaswari. Tuty
komt oorspronkelijk uit Yogyakarta,
Indonesië en was zij voorheen de
penningmeester
van
Stichting
Anakita, de Stichting waarmee wij
een samenwerkingsverband hadden
in Ghifari (Yogyakarta). Zij heeft
destijds de introductie van het WINS
Childsponsorprogramma in Ghifari
begeleid. Tuty heeft in haar
loopbaan
veel
financiële
en
administratieve ervaring opgedaan
en zijn we verheugd dat zij zich
heeft aangesloten bij ons WINS-NL
team.
Algemeen Bestuurslid
Joop Siemers blijft aan als
bestuurslid en we zullen tevens
worden ondersteund door Harvey de
la Rambelje, die na deze zomer zal
toetreden. Harvey
heeft
veel
bestuurlijke ervaring opgedaan en
zit hij momenteel in de Raad van
Toezicht van Nusantara. We vinden
het een aanwinst dat hij ons team
zal komen versterken.
VIP International (Vrijwilligerswerk in Indonesië Program)
Antoinette Peters heeft zich altijd
gericht op de coördinatie van de
vrijwilligers zaken. In de afgelopen
jaren is de vraag en aanbod van
vrijwilligers gegroeid en werd het
bijna
onmogelijk
om
deze
activiteiten te organiseren binnen de
paar vrije uren in de avonden en
weekenden. Antoinette concentreert
zich nu op het uitbreiden van VIP
International, met het oog op
voortzetting van de levering van
vrijwilligers voor alle Learning
Centers.

Tevens opdat alle input en
activiteiten van de vrijwilligers
integraal worden afgestemd en
vastgelegd
in
het
bestaande
curriculum.
Vrijwilligers
zijn
ontzettend belangrijk voor Stichting
WINS. Zonder vrijwilligers kunnen
we immers onze activiteiten in
Indonesië niet uitvoeren. Mocht u
geïnteresseerd
zijn
in
vrijwilligerswerk op één van onze
Learning Centers, kijk dan op VIPInternational website voor meer
informatie: www.vip-international.org
Project adviseurs
We zijn ook dankbaar dat we
worden ondersteund door project
adviseurs, die ons helpen met
allerlei activiteiten en promotie.
Onze project adviseurs zijn Iris
Pouderoijen (vrijwilliger in Bedulu),
Hansa Eerelman (sponsor van drie
kinderen, w.o. Gabler Policeman) en
Raisa van Winden (vrijwilliger in
Bedulu, Seraya en Ghifari) en
Wouter
Cosaert
(voormalige
voorzitter).
NIEUWE ONTWIKKELINGEN
In
de
vorige
nieuwsbrief
informeerden we u over de ontwikkelingen rondom het opzetten
van WINS Indonesia en dat u op de
hoogte zou worden gehouden over
de voortgang.
De WINS organisatie bestaat zoals
u wellicht al weet, uit WINS
afdelingen in USA, Singapore,
Australië, Frankrijk en Nederland.
WINS Nederland heeft altijd de
overkoepelende functie gehad en
vervulde hierbij een aantal centrale
coördinerende en administratieve
rollen.
In lijn met de WINS visie (er komt
een dag dat zij het zelf moeten
doen) zal de overkoepelende
functie neergelegd gaan worden bij
WINS Indonesia.
De overdracht is inmiddels in gang
gezet en stap voor stap zal WINS
Indonesia alle centrale rollen van
WINS Nederland overnemen. Dat
betekent dat WINS Nederland zich
– net als de andere besturen – dan
meer kan gaan richten op
fondsenwerving.
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 kansarme 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/plannen;
• Milieu, 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.
THE EMC SINGAPORE PROJECT
Begin 2014 is WINS Singapore er in
geslaagd de aandacht te krijgen van
EMC, een vooraanstaand IT bedrijf
in Singapore. EMC heeft zich
gecommitteerd om computer lokalen
in te richten bij de learing centers,
waarbij EMC vrijwilligerswerk op
lokatie de laptops en toebehoren
aansluiten en tevens de eerste
computer lessen geven.
In 2014 heeft EMC in Learning
Centers Tianyar en Seraya de
computer lokalen, toebehoren en het
curriculum gerealiseerd. Dit jaar was
het de beurt aan Samsaman. Trudy
van der Maden van Stichting
Indonesië 2007 heeft in korte tijd
ervoor gezorgd dat de bouw van het
computer lokaal in Samsaman op
tijd was gerealiseerd. Begin juni
2015 kwam het EMC vrijwilligersteam gedurende enkele dagen langs
om 12 laptops en een beamer te
installeren. Ook heeft EMC de
kosten voor de inrichting van het
lokaal op zich genomen.
Dank je wel Stichting Indonesië
2007, WINS Singapore en het EMC
team!

Inrichting computer lokaal Samsaman.

LEARNING CENTER UPDATES
LEARNING CENTER BEDULU
Learning Center Bedulu is een groot
voorbeeld voor de andere Learning
Centers
als
het
gaat
om
zelfredzaamheid. Zo had
het
management in den beginne (2010)
slapeloze nachten om deze status
daadwerkelijk om te zetten in daden,
nu vijf jaar verder, is het een goed
lopende organisatie geworden en
worden alle verbeteringsprojecten
zelfstandig
geïnitieerd
en
uitgevoerd. Maar voorop blijft de
intentie om voor alle kinderen een
liefdevolle en veilige omgeving te
creëren. Ook voor de kinderen met
een lichamelijke of geestelijke
beperking.
Bedulu heeft nu een nieuw project
gelanceerd. De wens is om een
eigen duurzame, biologische tuin te
creëren, naast het terrein van het
Learning Center. Hiertoe is ca.
€ 15.000,- nodig om grond te kopen
of voor 20 jaar te leasen. Ketut
Sadia, de coördinator van het
Learning Center, heeft uit eerste
hand ervaren dat biologische
voedsel zeer in het voordeel werkt
van met name kinderen met
autisme. Hij wil om deze reden de
verbinding tussen natuur en mens
met de kinderen delen door middel
van deze tuin en hen bewust laten
worden van het belang van
biologisch voedsel voor fysieke
gezondheid en welzijn. Daarnaast
wil hij ook ervoor zorgen dat de (ca.
130) kinderen van gezond voedsel
worden voorzien. Heel mooi streven!

Nieuwe, gecombineerde computer lokaal
en open aula Samsaman.
Toekomstige Innocent Garden Bedulu.

Inmiddels is er tot nu toe via diverse
donatieplatforms ca. € 7.000,ingezameld. Wilt u dit project
steunen, laat het ons dan weten of
maak een donatie over op het
rekeningnr. van Stichting WINS
o.v.v. Innocent Garden Project.
Kijk ook naar het promotiefilmpje:
www.indiegogo.com/projects/theinnocent-garden#/story.
LEARNING CENTER TIANYAR
In de vorige nieuwsbrief werd
gemeld dat Tianyar per juli 2014
zelfredzaam is geworden. Nu, een
jaar later, meldt coördinator Ketut
de Sujana dat de inkomsten welke
worden
gegenereerd
uit
de
‘’commerciële’’
projecten zoals
kamers- en scooterverhuur aan
vrijwilligers, het verzorgen van eten
en drinken, Tour & Transport
services enz., ruim voldoende
opbrengt om de operationele
kosten te kunnen dekken. Dit wordt
mede mogelijk gemaakt doordat dit
Learning Center een zeer gewilde
locatie is geworden voor vrijwilligers
van over de hele wereld.
In de vorige nieuwsbrief schreven
we dat het aantal kinderen dat na
de reguliere school naar het
Learning Center komt om de
additionele WINS lessen te volgen
is uitgegroeid tot ca. 200, waardoor
er behoefte was aan extra
leslokalen. De bouw hiervan is
inmiddels gerealiseerd.

Nog steeds maken we gebruik van
de
klaslokalen
van
de
gemeenschap. Met grote vreugde
kunnen we melden dat sinds april jl.
vier kinderen een sponsor hebben
gevonden. We hopen dat meer
sponsors een kind uit Kerta zullen
gaan sponsoren.
Winkeltje in Samsaman.

LEARNING CENTER SERAYA
In de vorige nieuwsbrief werd
gemeld dat Seraya per 1 juli 2014
zelfstandig opereert en dat een
groot deel van de inkomsten
gegenereerd
wordt
door
het
verhuren van de gastenkamers aan
vrijwilligers en bezoekers, incl.
bijkomende diensten zoals het
verzorgen van maaltijden, transport,
etc. Doordat er meer en meer
vrijwilligers naar Seraya komen,
gebeurde
het
regelmatig
dat
coördinator
Wayan
Berata
vrijwilligers bij naburige guesthouses
moest onderbrengen, waardoor hij
inkomsten miste. Hij nam op eigen
initiatief de beslissing om nog eens
twee gastenkamers te laten bouwen.
Deze zijn onlangs gerealiseerd en in
gebruik genomen.

Openingsceremonie voor de nieuwe
gastenkamers.

LEARNING CENTER SAMSAMAN
Er is in korte tijd veel gebeurd in
Samsaman.
In
onze
vorige
nieuwsbrief schreven we dat het
volgende project het bouwen van
een keuken annex winkeltje naast
de klaslokalen was, in het kader van
zelfredzaamheid. Samsaman dient
uiterlijk in 2017 zelfstandig te
opereren.
Het winkeltje is in januari 2015 in
gebruik genomen en loopt het zeer
goed. De lokale bevolking koopt hier
de dagelijkse benodigdheden en
maaltijden. Ook de kinderen kopen
in de pauze allerlei snackjes.

Het volgende project dat Wayan
Berata voor ogen heeft is om een
tweede open klaslokaal te bouwen
op zijn grond. Momenteel komen
zo’n 70 kinderen dagelijks naar het
Learning Center om de additionele
lessen te volgen. Wayan meldde
ons dat het Learning Center steeds
meer bekendheid krijgt in de
gemeenschap en dat de huidige
klaslokalen niet toereikend zijn.
Wayan Berata zoekt nog naar
fondsen voor dit project. Laat ons
weten als u een bijdrage wilt leveren
om dit project te realiseren.
LEARNING CENTER KERTA
Momenteel hebben we geen nieuws
met betrekking tot het inrichten van
de infrastructuur van Learning
Center in Kerta.

Coördinator pak Niko
kinderen van Kerta.

en

enkele

LEARNING CENTER ACEH
Hieronder volgt een verslag van
Natascha Barrymore van Chance
International, onze partner in Aceh:
“Chance International opened a
new Learning Center in Merduati in
January 2015 providing free
educational support to approx. 150
children Thank YOU for making it
possible with your support and the
hard work of our fantastic team.”

Kinderen voor het nieuwe Learning
Center in Merduati.

Sinds begin dit jaar zijn de Learning
Centers voorzien van enkele
laptops. De kinderen in Aceh zijn
allemaal in de ban van de computer
lessen.
“We may not be at the 'One laptop,
one child' stage but we are closer to
reaching our target of every child
has computer skills in our learning
centers. We still need laptops for
one more learning center. It was
almost too much for them to believe
that they would be learning
computer skills, not one child had
touched a computer in their lives. A
young man (see picture) no longer
wants to be a soldier, he want to go
to senior high in the city and then
work using his computer and
English skills... could be a perfect
employee for Chance International!
Natascha Barrymore, Chance Int.”

(PRIVÉ) INITIATIEVEN
Voor het Innocent Garden Project
in Bedulu hebben de volgende
personen een donatie gedaan:
Familie E. Murphy uit Engeland
€ 1.334,-, Stichting Gauri Ganesh
€ 250,- en Ineke Raas € 25,-.

Kinderen krijgen hun eerste computer
lessen.

De opbrengst van de zesde editie
van de Haarlemse Duvelloop, een
initiatief van Jan en Bea van der Pol
en vrienden, werd op zondag 7 juni
jl. gehouden. De opbrengst ad
€ 750,- wordt besteed voor het
inrichten van de klaslokalen in
Seraya. Dank jullie wel Duvellopers!

Deze jongeman weet het zeker. Hij wil
later computer gericht werk vinden.

In juni heeft Chance Int. bijdragen
gevraagd om Ramadan pakketjes
samen te stellen bestaande uit een
aantal basis ingrediënten en spullen
om gezinnen te helpen gedurende
de Ramadan. Het doel was om 150
pakketjes op te leveren, maar het
zijn er 200 geworden! Deze zijn
uitgedeeld over de diverse Learning
Centers in Aceh.

Team Vier BV heeft Stichting WINS
de afgelopen jaren meerdere keren
financieel gesteund en onlangs
heeft WINS wederom een donatie
van € 250,- mogen ontvangen. De
donatie zal worden gebruikt voor
het guest room project in Seraya.
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!

Ramadan pakketjes.

WISH VOOR WINS 2015
Vorig jaar hebben we WISH voor
WINS helaas moeten uitstellen,
maar de voorbereidingen voor dit
jaar zijn in volle gang.

WISH voor WINS 2015 zal
gehouden worden op 20 november,
in combinatie met het landelijk
event van de Indo Business Club
(IBC). Het thema van het IBC event
is ‘educatie’ en WINS krijgt tijdens
het event de ruimte om de
activiteiten te promoten. Onze
ambassadrices Justine Pelmelay en
Lindsay Pronk zijn ook van de partij
en verzorgen zelfs optredens op de
avond! Ook zijn er heerlijke hapjes
en drankjes. Iedereen is van harte
welkom om naar dit event te komen
en WINS daarmee te steunen.
Meer informatie over het WISH voor
WINS event volgt spoedig.
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.
Om op de hoogte te blijven van de
ontwikkelingen van WINS en WISH
kunt u terecht op onze website
www.stichtingwins.nl en we posten
veel updates, foto’s en films op
onze
Facebook
fanpage
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.
Tamara Rijnenberg

WINS Nederland
Tamara Rijnenberg
E: info@winsfoundation.com
W: www.stichtingwins.nl

WINS USA
Frances Blair
E: frances.blair@thewinsproject.org
W: www.thewinsproject.org

WINS Australia
Christine Rainbird
E: christine.rainbird@winsfoundation.com
W: www.winsaustralia.com

WINS Frankrijk
Charlotte Renaud
E: charlotte.renaud@laposte.net
W: www.winsfrance.com

WINS Singapore
Selena Tay
E: selena.tay@live.com
W: www.thewinsprojectsingapore.com

WINS Indonesië
Ketut Sujana
E: tutdesujana.mahartana@gmail.com
W: www.winsfoundation.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'

