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Beste lezers, donateurs, sponsors en
belangstellenden,
Met veel plezier kondig ik aan dat
Hansa Eerelman het WINS bestuur
komt versterken in de rol van projectadviseur. In deze nieuwsbrief vertelt
Hansa meer over zichzelf. Welkom
Hansa!
Ook dit jaar is veel gebeurd bij de
Learning Centers. Daarover meer in
deze nieuwsbrief. Leuk te zien dat er
zo’n diversiteit is. Waar het ene
centrum al zelfvoorzienend is en veel
faciliteiten heeft, is de ander nog
helemaal in begin van de opbouw en
willen we daar juist starten met
infrastructuur en faciliteiten.
Langs deze weg wil ik tevens u allen,
childsponsors, donateurs, vrijwilligers
en belangstellenden 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

vele van zijn familieleden leren
kennen waarvan enkelen nu zitting
Graag stellen we Hansa Eerelman hebben in het bestuur van WINS.
aan u voor. Hansa is al jaren Zittend aan die bar die dag, raakte
betrokken bij WINS als childsponsor hij mij zo met zijn verhaal dat ik
van het eerste uur. Hansa, wij direct toezegde hem te willen
wensen jou veel plezier en succes steunen.
toe in je nieuwe rol als project- Zo werd ik donateur van het eerste
uur binnen zijn organisatie en die
adviseur.
stap zou mijn leven totaal
veranderen.
Hansa Eerelman
Gedurende al die jaren dat ik WINS
steun is mijn gevoel voor Indonesië
langzaam gevestigd. Daarvoor was
Europa voor mij groot genoeg en
met mijn 1600 cc Yamaha Wildstar
motorfiets was ik op dit continent
nog lang niet uitgekeken. Wat zou
dat veranderen!!
In de nieuwsbrieven die ik van Gill
vanaf Bali ontving, vertelde hij over
Mijn naam is Hansa Eerelman, 64 een 12 jarige jongen uit Bedulu die
jaar,
gemeenteambtenaar met zich elke dag vrijwillig inzette voor
prepensioen na een werkzame het eerste vestiging van WINS, het
periode van 42 jaar waarvan 36 jaar weeshuis Yayasan Widya Guna.
als handhaver. De laatste jaren als Die jongen, I Wayan Kesuma Putra,
milieuopsporingsambtenaar,
een (bijnaam Gabler) vertelde zijn
vak dat mij nog steeds na aan het toekomstdroom aan Gill. Hij wilde
hart ligt. Het WINS bestuur in politieman worden en na zijn "senior
Nederland heeft mij gevraagd de high school" opleiding naar de
functie van "project-adviseur" te politie academie. Dat was echter
aanvaarden, een functie die ik met een dure zaak en hij en zijn familie
vreesden dat niet te kunnen
graagte accepteer.
Het is inmiddels weer vele jaren betalen. Gill beloofde hem zijn steun
geleden, dat ik op zekere dag Gill om die droom te verwezenlijken en
Rijnenberg,
initiatiefnemer
en ik wilde daar graag aan meewerken.
oprichter van WINS, hoorde Uiteindelijk heb ik de sponsoring van
vertellen aan de bar van Café Cicero Gabler van harte op mij genomen en
in Haarlem, over zijn pas opgestarte dat leidde tot een jarenlange stroom
project in Indonesië. Ik kende Gill van emailberichten waarin hij mij
van de zondagmiddag muziek vaak vroeg hem te bezoeken op Bali.
sessies in dat café waarbij hij als Uiteindelijk, met twijfel, ben ik hem
gitarist de sterren van de hemel na zes jaar gaan bezoeken om met
speelde, vaak bijgestaan door hem op grootse wijze zijn 18e
verjaardag te vieren.
familieleden en vrienden. Zo heb ik
Onze eerste ontmoeting was,
hoewel wij elkaar nog nooit gezien

Even voorstellen

hadden, een herkenning in interesse
en gevoel. Direct was daar die klik
en we werden vrienden voor het
leven. Big Brother heet dat in hun
cultuur en dat maakt je gelijk aan
familie.
Die eerste reis naar Bali zou grote
gevolgen hebben, ik raakte binnen
een aantal dagen volledig verliefd op
dat eiland met haar paradijselijke
uitstraling.
Ik
werd
direct
opgenomen in de wereld van
Gabler, bezocht zijn school en
vertelde daar voor de klas over mijn
werk bij de milieupolitie. Ik
ontmoette zijn vrienden die
samenschoolden in de namiddag op
een straathoek en daar dronken,
lachten, musiceerden en zongen in
een sfeer die ik kende van de
zestiger jaren. Ik was verkocht!! Bali
werd mijn toekomst en dat
resulteerde in de bouw van een huis
in Yeh Pulu naast het cafe/
restaurant van mijn nieuw gevonden
vrienden Kadek en Ketut. Mijn
pensioen zat eraan te komen en ik
zag de vele mogelijkheden om de
naderende vrije tijd op een goede
manier te besteden. Slechts iets
meer dan drie jaar geleden zette ik
mijn eerste voet op Bali en heb nu
alweer de lange reis voor de achtste
keer ondernomen. De liefde voor
Bali zit diep.
Inmiddels is Gabler in februari 2013
afgestudeerd
aan
de
politieacademie in Singaraja en
werkt nu als politieman in Denpasar.
Hij leert inmiddels verder aan "Law
school" om een goede basis te
krijgen voor een succesvolle
carrière. Met recht kan hij, als een
van de eerste sponsorkinderen, de
trots van WINS worden genoemd.
Dat ik trots op ben op mijn soulbrother moge duidelijk zijn.
Mijn band met WINS is een warme
band, ik wil mij graag inzetten met
ideeën en adviezen waarbij ik de
ontwikkeling en groei van het mooie
werk van WINS wil ondersteunen.
Dat daarbij het onderwerp milieu
wat meer belangstelling krijgt is
vanuit mijn verleden een logische

zaak. Op dat vlak is er in Indonesië
nog veel te winnen.
Mocht u ideeën hebben, ik hoor
graag van u. Bezoekt u Bali en ik ben
daar, aarzel niet mij te bezoeken in
Yeh Pulu, Bedulu. Ik zit in mijn
deeltijd woonplaats slechts op een
steenworp afstand van de Yayasan.

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;
- sociale vaardigheden,
communicatie;
- toekomstgericht denken en
handelen;
- milieu, hygiëne.

Learning Centers in Aceh
In September 2013 is een nieuwe (4e)
learning center geopend in Lam
Asam Siem. Voor het eind van dit
jaar wordt de 5e geopend in Lam
Panah Ranjo.

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
De ambassade van Luxembourg in
Thailand heeft vorig jaar €15.000,gedoneerd voor de bouw van een
apart gebouw voor de gehandicapte
kinderen die fysiotherapie nodig
hebben, alsook voor de aanschaf
van een busje voor het transport de
gehandicapte kinderen. Het busje is
inmiddels aangeschaft en het
betreffende gebouw is bijna
gereed.

Natascha,
dank
voor
jouw
voortdurende
inzet
voor
de
kansarme
kinderen
in
Aceh!
www.chanceinternational.net

Learning Center Seraya
In
onze
vorige
nieuwsbrief
informeerden wij over de vier

kinderen die een éénjarige studie
volgden aan de Tourism School met
als hoofdvak de culinaire keuken.
Allen hebben deze studie succesvol
afgerond én een baan gevonden bij
een hotel. Op de foto ziet u twee
van hen aan het werk.

Learning Center Tonjong
Helaas zijn tot nu toe geen
aanmeldingen
van
vrijwilligers
binnen gekomen voor het Learning
Center n Tonjong, nabij Bogor,
ondanks dat wij deze locatie
promoten. Wellicht dat in 2014 het
wel gaat lukken. Vrijwilligers, jullie
zijn in ieder geval van harte
welkom...

Learning Center Angkah

De plannen voor het opzetten van
varkensboerderijtjes in Seraya zijn
voorlopig in de ijskast gezet.
Doordat goedkoop varkensvlees uit
China de Indonesische markt
overspoelde, is de vraag naar lokaal
vlees dramatisch gedaald. Wayan
Barata, coördinator in Seraya, heeft
nu plannen gemaakt om op zijn stuk
grond extra gastenkamers te gaan
bouwen voor vrijwilligers/ familie en
vrienden van vrijwilligers en
toeristen. Dit kan een win-win
situatie worden. Inkomsten voor
zichzelf, want na juni 2014 zal
Seraya zelfredzaam moeten zijn. De
uitwerking van de definitieve
plannen laat nog op zich wachten,
we houden u op de hoogte.

De huidige klaslokalen in Angkah
zijn te klein gebleken om het
groeiende aantal kinderen die na
reguliere school de extra lessen op
de yayasan komen volgen, te
accommoderen.
Onze
partner
Stichting Indonesië 2007 heeft nu
besloten om nieuwe klaslokalen te
bouwen in een nabij gelegen dorpje
Samsama. De plek waar de nieuwe
school gaat komen is een open
oppervlakte, ligt bovendien aan een
doorgaande weg en is makkelijk
bereikbaar.

De planning is dat het nieuwe
schooltje in het voorjaar 2014
gereed zal zijn.

Ook heeft Angkah enkele nieuwe
laptops gekregen van sponsors via
WINS Singapore.
De kinderen van Seraya hebben in
de zomervakantie een schoolreisje
gemaakt naar Tanah Lot, een heilige
tempel op Bali. Daarna zijn ze naar
een zwembad gegaan in Nusa Dua.
Dit schoolreisje werd gesponsord
door Jan en Bea van der Pol.

Learning Center Tianyar
In Tianyar zijn in 2013 veel projecten
gerealiseerd. Het multifunctionele
gebouw (aula) is in mei 2013 in
gebruik genomen. Daarnaast zijn,
dankzij een initiatief van Stichting
Uma Sari, meerdere projecten
afgerond.
Hieronder volgt een
artikel van initiatiefneemster en ex
vrijwilligster Terry Consenheim.
Graag breng ik jullie bij deze op de
hoogte van de voortgang in Tianyar
en bij stichting Uma Sari. Het doel
was om 4 kamers te maken. Dit zijn
er uiteindelijk twee geworden. Hierin
kunnen vier vrijwilligers tegelijkertijd
verblijven. De volledig ingerichte
guestrooms worden al volop
gebruikt voor vrijwilligers. Zij
reageren enthousiast over de
accommodatie.

Deze is voorzien van twee ruime
bedden, 2 kasten, 2 nachtkastjes,
een
ventilator,
een
badkamer met een grote douche,
een wastafel met spiegel en een
toilet. Met Ketut Sujana heb ik
besproken hoe ik het resterend
budget nuttig kon besteden. Nu het
doel is bereikt om vrijwilligers een
veilige
en
comfortabele
accommodatie te bieden is het
hoofddoel veranderd. Het doel is nu
om te zorgen dat Ketut en zijn
yayasan over een jaar self-sufficiënt
kunnen zijn en daarmee niet meer
afhankelijk hoeven te zijn van
donaties. We hebben samen zitten
brainstormen
om
de
eerste
behoeftes van de vrijwilligers te
inventariseren en te bepalen of we
daar iets mee kunnen doen. Onze
uitkomsten waren:
1.Scooters;
2.Transport;
3.Drinken & eten.
Al deze zaken besteedde Ketut tot op
heden uit aan externe partijen. Door
deze diensten direct zelf aan de
vrijwilligers aan te bieden, kan het
learning center op een makkelijke
vaste basis meer inkomsten
genereren. En weten we zeker dat de
vrijwilligers er een eerlijke prijs er
voor betalen. Om dit te bereiken
hebben we het resterend budget
gebruikt om een scooter, een auto
en een koelkast te kopen.

De koelkast is gevuld met drankjes &
snacks,
ingekocht
bij
de
groothandel. Zo kan Ketut de
vrijwilligers drankjes en snacks
aanbieden tegen winkelprijzen,
waarmee hij hier ook iets aan
overhoudt.
Hartelijk bedankt Terry en achterban
voor jullie steun en donaties, mede
dankzij jullie is dit allemaal mogelijk
gemaakt.
Zie ook www.stichtingumasari.org

Learning Center Yogya

management team aan te stellen
alsook een eigen infrastructuur te
realiseren, zoals een klaslokaal,
multifunctionele aula, computerruimte, bibliotheek, kantoor, en een
gastenverblijf
voor
studenten,
vrijwilligers en gasten. Het team is in
september jl. aangesteld met Niko
Wayan Suyasa als manager en Made
Mariawati als penningmeester.
Achter de schermen is er veel
gebeurd in Kerta.
Het team en lokale vrijwilligers
hebben de afgelopen weken een
oud gebouw gerenoveerd en
heringericht
als
kantoor
en
klaslokaal. Het terrein is rijk beplant
met bomen, planten en bloemen.
Ook zijn rioolgoten langs de 200
meter lange weg gegraven, zodat
regenwater snel weg kan vloeien en
de weg niet modderig wordt.
Alle childsponsors assessments zijn
afgerond. Dit heeft lang geduurd,
omdat
Kerta
negen
Banjars
(dorpsdelen) heeft, verspreid over
een langgerekt tien ha. ravijnachtig
gebied. Het team heeft alle Banjars
bezocht.

In de schoolvakantie juli 2013
kregen de kinderen de kans om een
picknick uitje te maken naar het
strand, welke werd gesponsord door
Jan en Bea van der Pol uit Haarlem.
Vrijwilligsters Yvonne en Raisa uit
Nederland hebben het uitje verdere Het gebouw staat op grond van
invulling gegeven met leuke spellen. dorpshoofd Pak Made Gunawan en
mogen we gratis gebruiken. Er staat
geen huur of vergoeding tegenover.
Daarnaast mogen we nog steeds
enkele schoollokalen van de
gemeente gebruiken.

(Privé) Initiatieven
Hans Heijnsdijk heeft in juli 2013
een feest georganiseerd ter
gelegenheid
van
zijn
50ste
verjaardag. In plaats van cadeaus
heeft hij een bus neergezet om geld
in te zamelen voor WINS. De
opbrengst was €500,- en op verzoek
van Hans is dit bedrag gedoneerd
aan Learning Center Bedulu. Zijn
familie sponsort sinds jaren Komang
Mega die op deze locatie zit.

De scooter kan hij verhuren aan
vrijwilligers. Met de auto kan hij
pick-ups en excursies doen.

Learning Center Kerta
Het streven van WINS was om in
2012
in
Kerta
een
WINS

Marianne Greeve, ex vrijwilligster in
Seraya, heeft geld ingezameld onder
vrienden
en
bekenden.
De
opbrengst was € 250 en van dit geld

zijn bamboe gordijnen aangeschaft
voor het open klaslokaal.

Bob Romijn, sponsor van zeven
kinderen, heeft dit jaar een bezoek
gebracht aan Natascha Barrymore
en de kinderen in Aceh, Sumatra.
Tijdens dit bezoek heeft hij zijn hulp
aangeboden wat betreft de kosten
voor het opknappen van een van de
gebouwen in Indrapuri. Er moet
onder andere lekkage van het dak
verholpen worden, buiten moet er
rondom nieuw houtwerk worden
aangebracht en binnen moet
geverfd worden. Hiertoe heeft Bob €
400,- gedoneerd.

Jan en Bea van der Pol hebben
traditiegetrouw voor hun beider
verjaardagen i.p.v. cadeaus een
bijdrage gevraagd voor WINS. Net
zoals voorgaande jaren werd hun
bijdrage van €500,- toegewezen aan
een schoolreisje voor één van de
Learning Centers. Dit jaar was het de
beurt aan de kinderen van Seraya en
Ghifari. De kinderen van Seraya
hadden gekozen voor een trip naar
de heilige tempel Tanah Lot en
bezoek aan een zwembad met
olympische afmetingen. De kinderen
uit Yogya kozen voor een dagtripje
naar het strand.

De Haarlemse Duvel-loop 2013,
vierde editie, van Jan en Bea van der
Pol en vrienden heeft dit jaar €900,opgebracht en is toegekend aan het
computerlokaal project in Tianyar.
Duvellopers, dank voor jullie actie!

Ex vrijwilliger Jelte van de Burg
doneert met zijn hockey team
Athena 4 voor elke gewonnen
wedstrijd €50,-. Het resultaat voor
dit jaar is € 350,Veel en veel meer hebben wij
mogen ontvangen. Van privé
initiatieven van onze sponsors tot
aan donaties aan de individuele
kinderen, zoals bijdrage aan de
medische kosten van enkele
kinderen, extra donaties voor
zakgeld of verjaardagen, bijdragen
voor universitaire studie, enz.
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.

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/WINSproje
ctNetherlands
WISH voor WINS
Het WISH voor WINS benefietfeest
welke werd gehouden op zaterdag
30 november jl. was een groot
succes geworden. Niet alleen was
het een gezellig feest met alles erop
en eraan. De opbrengst was ook
boven verwachting en is ten minste
€ 12.535,80! We verwachten dat
het zelfs nog iets meer wordt,
omdat we nog enkele donaties
verwachten. Van het totaalbedrag
komt € 5000 van 333travel, die in de
afgelopen periode via 333Travelcare
geld heeft ingezameld voor de
Learning Centers in Aceh Sumatra.
Hier werkt WINS samen met Chance
International. Bali Bundar, een
partner van stichting WINS, heeft €
3000,- gedoneerd voor een
klaslokaal bij het Learning Center in
Seraya, Bali. Het restant bedrag is
voornamelijk bestemd voor het
Learning Center in Kerta, Bali.
Zie
ook
de
website,
www.stichtingwins.nl waar meer
informatie
staat
over
de
verschillende Learning Centers.
Namens Stichting WINS en de
organisatoren van WISHvoorWINS
bedanken we alle donateurs,
vrijwilligers en gasten van het
benefietfeest. Wij hebben een
onvergetelijke avond gehad en we
hopen u ook. Met deze opbrengst
kunnen we veel betekenen voor de
educatie van weeskinderen en
kansarme kinderen in Indonesië.
We hopen u bij een volgend WISH
voor WINS benefietfeest weer te
zien!

Stichting WINS

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

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

WINS USA
Earnie Giles
P : +1 (0) 858 676 1064
E : earnie.giles@thewinsproject.org
W: www.thewinsproject.org

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

WINS Frankrijk
Maxence de Royer
P :
E : mderoyer@hotmail.com
W: www.winsfrance.com

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

WINS Indonesie
Antoinette Peters
P : + 62 02813 39610284
E : antoinette.peters@wins
foundation.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'

