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Beste lezers, donateurs, sponsors   en 
belangstellenden, 
 
2009 was een bijzonder jaar voor 
WINS. Zo hebben we  samen met 
onze partners Stichting Bali Bundar en 
Stichting Indonesie 2007 het WINS 
programma  geϊmplementeerd  in de 
dorpen Seraya en  Angkah,  en 
hebben we een start gemaakt met de 
implementatie van ons programma  in 
het dorpje Kerta.   
 
Een belangrijke stap was ook de 
implementatie van ons programma 
voor gehandicapte kinderen, wat we 
in samenwerking met Stichting 
Cintanak hebben opgezet. 
Met deze uitbreidingen hebben we 
tientallen kinderen kunnen helpen om 
onderwijs te volgen. 
  
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 achter WINS 
wens ik  u prettige Kerstdagen en een 
Gelukkig Nieuwjaar! 
  
Ik wens u veel leesplezier, 
Gill Rijnenberg 

 
 

  
WINS Nederland 
http://www.stichtingwins.nl 

Rek.nr: ING 4918125 

 

 

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  ; 
 Milieu, afvalmanagement, hygiëne.   
 

In ons WINS programma  dient ook  
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. 

 

Learning Center Seraya 
In samenwerking met Stichting Bali 
Bundar hebben we dit voorjaar  een 
start gemaakt met het opzetten van 
een nieuw Learning Center in het 
dorp Seraya-Tengah, in de regio 
Karangasem. 
   

 
 
 

 
In Seraya hebben we  inmiddels een  
locatie gevonden waar we de 
kinderen kunnen opvangen, maar er  
staat nog niets. Geen klas, geen 
kantoor, geen speelplaats. Voorlopig 
studeren de kinderen ‘onder de 
boom’.  
  

Komend jaar hopen we te kunnen 
starten met de bouw van de 
klaslokalen, een computerruimte  
en met het inrichten van internet 
faciliteiten.   Meer over Seraya kunt 
u lezen in onze gezamenlijke WINS-
Bali-Bundar nieuwsbrief: 
http://www.stichtingwins.nl/nieuwsbrie
ven/2009/NieuwsbriefWINS-
BaliBundarNov2009.pdf 
 

Learning Center Angkah 
De bouw van het klaslokaal , de 
computerruimte en het kantoor in 
Angkah is gereed en in gebruik 
genomen. Onlangs heeft Stichting 
Indonesie 2007 gezorgd voor het 
betegelen van de vloeren en het 
schilderen van de muren. Ook de 
toiletten zijn klaar, echter, er is nog 
geen waterleiding. 
Komend jaar zal er een project 
opgestart worden om een  water-
installatie aan te leggen.  
Indien u dit project wilt steunen 
kunt u uw donatie aan WINS 
overmaken, met de vermelding 
“Angkah’’. 
 

Learning  Center Tonjong                
Zoals u weet hebben we in Tonjong 
nog geen eigen klasgebouw. 
Dankbaar maken we gebruik van de 
aula van de locale Boedistische 
tempel. 
 

http://www.stichtingwins.nl/
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Onze partner in Tonjong, Stichting 
Waterleliefonds, is onlangs gestart 
met de bouw van het eigen Leer - en  
-Cultuur Centrum.  Er  is inmiddels 
een stukje grond aangekocht, dat 
uitstekend  bereikbaar is voor de 
kinderen uit de hele dorp.    
Momenteel is men druk bezig met 
het bouwrijp maken van de grond, 
en het aanleggen van de fundering.  
 

  
  

Het Tonjong project is echt een 
‘’community’’ project.  
In de dagelijkse operatie wordt het 
Tonjong team al geholpen door vele 
mensen uit de community. Ouders, 
buren,  iedereen helpt mee.  
Ook in dit bouw-project helpen veel 
mensen uit de community  mee, 
waardoor de kosten beperkt 
gehouden kunnen worden. 
De bouw ondervindt als gevolg van 
het regenseizoen wel regelmatig  
vertragingen. Door de regen is het er 
modderig en erg glad en vaak 
kunnen de vrachtwagens niet bij de 
bouwplaats komen.  
Het feit dat de kinderen van Tonjong 
volgend jaar  in hun eigen klas 
kunnen studeren, maakt alles goed.  
 

Indien u dit project wilt steunen 
kunt u uw donatie aan WINS 
overmaken, met de vermelding 
“Tonjong’’. 
  

Learning Center Tianyar 
In Tianyar wordt er volop gebouwd.  

 
   

Dankzij de vele donaties die we 
hebben mogen ontvangen, is deze 
zomer begonnen met de bouw van 
een klaslokaal en computerruimte. 
Eind januari verwachten we  het 
nieuwe klaslokaal in Tianyar in 
gebruik te kunnen nemen.  
Op de planning staat voor volgend 
jaar de bouw van een aula, een 
waterinstallatie. Ook zal er een 
gastenverblijf worden gebouwd, 
zodat we meer vrijwilligers kunnen 
verwelkomen.  
 

Indien u dit project wilt steunen 
kunt u uw donatie aan WINS 
overmaken, met de vermelding 
“Tianyar’’. 
 

 
Namens alle kinderen van Tianyar: 
Hartelijk dank voor al uw steun en 
bijdragen. 
 

Learning Center Bedulu 

In onze vorige nieuwsbrief hebben 
we u verteld  over ons nieuw 
programma voor gehandicapte 
kinderen, wat we hebben opgezet  
in samenwerking met Stichting 
Cintanak.   Veel van deze kinderen 
kunnen vanwege hun fysieke of 
mentale gesteldheid niet naar 
school, en zijn derhalve verstoten 
van onderwijs. Deze kinderen 
worden in Bedulu opgevangen, 
waarbij ze samen kunnen spelen en 
leren. Het team van Stichting 
Cintanak verzorgt de fysiotherapy, 
waarbij ook de ouders betrokken 
worden. 
Komend jaar starten we een project 
met als doel om voor elk kind  een 
individueel aangepast lespakket 
samen te stellen, zodat ze  onderwijs 
kunnen genieten. 
Inmiddels is ook het Childsponsor-
programma voor deze  gehandicapte 
operationeel. 

De donatie wordt ingezet voor: 
 Alle onderwijskosten zoals: 

schoolgeld, transport, schoolgerei;   
 Spelen en leren, zoals: speelgoed 

en andere educatieve materialen; 
 Gezondheidszorg, zoals: 

physiotherapy, aangepaste 
voeding, medicijnen, protheses, 
etc.    

 

Komend jaar willen wij gaan werken 
aan een project ter verbetering van 
de faciliteiten. 
De situatie op dit moment  kent een 
aantal nadelen. 
 De fysiotherapyruimte is op de 

eerste verdieping, en is derhalve  
onpraktisch voor  de gehandicapte 
kinderen.   
 Omdat we nog geen klas-meubilair 

of andere toestellen hebben, 
moeten de ouders en de kinderen 
op de harde stenen vloer zitten. 
 Omdat het klasje een open patio 

is, in het midden van de drukte van 
het opvanghuis, kunnen de 
kinderen zich vaak niet focussen 
op de lessen.  Soms moeten de 
lessen worden gestopt. 

 

We hebben derhalve dringend   
behoefte aan : 
 Twee ingerichte klaslokalen; 
  Fysiotherapyruimte; 
 Aangepaste lesmaterialen en 

toestellen; 
 Speelplaats; 
 Aangepaste badkamer en 

toiletten. 
 

Indien u dit project wilt steunen, 
dan kunt u uw donatie aan WINS 
overmaken, met de vermelding 
“Project gehandicapte kinderen’’. 
 

Learning  Center Yogya                
Het WINS beleid omvat o.a. dat elk 
Learning Center op termijn 
selfsufficient moet zijn, en in staat te 
zijn hun eigen operationele kosten 
te dekken.  Er komt tenslotte een 
moment, dat ze het ‘zelf’  moeten 
doen. 
Zo heeft Bedulu hun Tour- en 
Transport Service, en heeft Tonjong 
hun eigen bromfiets verkoop en 
reparatie shop. Met de opbrengst  



 
worden de operationele kosten en 
salarissen betaald.  
 

In navolging van het succes van 
Tonjong heeft Yogya ook een start 
gemaakt met het opzetten van een 
bromfiets reparatieshop. Vooralsnog 
met beperkte scope t.w. in- en 
verkoop van bromfietsen. Later zal 
de scope uitgebreid worden met 
reparaties en onderhoud, wat weer 
nieuwe werkgelegenheid met zich 
zal brengen.  
Wij wensen het Yogya team veel 
succes met dit project. 
 

Learning Center Kerta 

Onlangs hebben we een start 
gemaakt met de implementatie van 
ons WINS programma in het dorpje 
Kerta, in de regio Payangan.  
Dit project staat nog aan het begin. 
Er staat nog niets, geen klaslokaal, 
geen computerruimte, niets,  maar 
gelukkig  mogen we tijdelijk gebruik 
maken van de klaslokalen van de 
locale Basisschool. Dankzij deze 
mogelijkheid, kunnen we in ieder 
geval beginnen met ons programma.  
Komend jaar gaan we werken aan 
de verdere opbouw van Kerta. 
Wij zullen u op de hoogte houden 
van de ontwikkelingen. 
  

Privé initiatieven  
 

New York Marathon 
Vorig jaar heeft de 19-jarige 
marathonloopster Kim Holla uit 
Uithoorn een bezoek gebracht aan 
ons opvanghuis in Bedulu.  Eénmaal 
terug in Nederland heeft ze een 
inzamelingsactie op-gestart.  
Ze heeft vele sponsors gevonden, 
die een donatie zouden geven, als zij 
de marathon van New York zou 
uitlopen.  
En ….ze deed het!  met als resultaat: 
3033 Euro aan donaties. 

  
Hier het verhaal van Kim: 
…. de eerste helft ging echt super (in 
2 uur en 1 minuut was ik ruim over 
de helft. Toen ik iets verder bij een 
waterpost was, zag ik een loper voor  
me uitglijden over natte papieren 
bekertjes die op de weg waren 
gegooid door eerdere renners.  
In zijn val trok hij mij mee. Ik heb 
daar zelf niets meer van 
meegekregen (was blijkbaar even 
bewusteloos), totdat ik in de 
medische tent voor het eerst weer 
om me heen keek en moest 
overgeven. Drie mensen waren druk 
bezig met wat testjes van me, ik had 
een lichte hersenschudding omdat ik 
door de andere renner achterover 
met mijn hoofd op het asfalt was 
gevallen.  
Toen ik de keus kreeg om OF te 
stoppen OF toch wandelend 
proberen door te gaan, kon ik 
natuurlijk niet zomaar opgeven … 
Uiteindelijk heb ik de marathon 
uitgewandeld en af en toe  stukjes 
gejogd, en heb ik de marathon in 
5:02:11 uur gefinisht. Slechts een 
half uurtje langzamer dan mijn 
streeftijd! 

 Kim, 
namens alle 
kinderen 
van WINS,… 
bedankt!.  
 
 
 
 

 
Pasar Senang 
Elk jaar organiseert Lady Maksurilla 
een ‘’Pasar Senang’’ in het 
Reinaldahuis in Haarlem, en wordt 
er een collecte gehouden voor een 
goed doel. 
Dit jaar is WINS als goede doel 
uitgekozen. 
 

 
De collecte heeft maar liefst  280 
Euro opgebracht. 

Onze hartelijke dank gaat uit naar  
iedereen van het Reinaldahuis. 
 

Speciale dank 
Al het werk t.b.v. het WINS project 
wordt gedaan door vrijwilligers. Het 
opzetten van de lesprogramma’s, 
het lesgeven aan de kinderen, het 
samenstellen van de lesmaterialen, 
het coordineren van alle projecten, 
kortom, alles wordt gedaan door 
vrijwilligers.  
 

WINS kan gewoon niet zonder de 
hulp van vrijwilligers.  
We zijn dan ook heel erg dankbaar 
voor dat er weer vele tientallen 
vrijwilligers uit binnen- en buiten-
land zich voor WINS hebben ingezet. 
Teveel om iedereen individueel  hier 
te noemen en te bedanken. 
 

Namens alle mensen achter WINS, 
en namens alle  kinderen, wil ik 
daarom langs deze weg alle 
vrijwilligers , die zich in het 
afgelopen jaar voor WINS hebben 
ingezet,  hartelijk bedanken. 
 

Dankzij jullie inzet kunnen er meer  
dan 500 kinderen nu onderwijs 
volgen. 
 

  
Namens alle mensen van WINS  
wens ik u allen  een hele fijne Kerst, 
en een Gelukkig Nieuwjaar.  
 

Gill Rijnenberg 

WINS Nederland WINS USA  WINS Indonesia WINS Australia 

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

Donald Pinegar 

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

Ketut Sadia 
P  : +62 (0)81 2465 0773 
E  : sadiaketut@hotmail.com 
   

Christine Rainbird 
P  : +61411443329   
E  : christine.rainbird@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' 
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