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Beste� lezers,� donateurs,� sponsors��
en�belangstellenden,�
�
Er�waren�in�de�1ste�helft�van�2014�veel�
nieuwe� ontwikkelingen� bij� � de�
learning� centers� in� Indonesië.�
Hierover� leest� u� meer� in� deze�
nieuwsbrief.��
�
�
Ook� hebben� 24� � kinderen� hun�
middelbare�school�(SMA)�afgerond�en�
hebben�zij�hun�diploma�behaald.��Een�
aantal� zullen,� mede� dankzij�
sponsoring,� een� één� of� meerjarige�
vervolgopleiding� volgen� en� � de�
overigen� zijn� naarstig� op� zoek� naar�
een� baan.� De� toekomst� is� aan� hen.�
Wij�wensen�alle�kinderen�veel�succes�
toe.��

�

Langs�deze�weg�wil�ik�tevens� �u�allen,�
childsponsors,� � donateurs,� vrijwilͲ
ligers� 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�een�fijne�zomer!�
�
Wouter�Cosaert�
voorzitter�
 
�

��
WINS Nederland 
http://www.stichtingwins.nl 
 

Nieuwe�ontwikkelingen�
Graag� informeer� ik�u�over�nieuwe�
ontwikkelingen� en� projecten�
welke� werden� geïnitieerd� door�
WINS� Indonesië� en� WINS�
Singapore.�
�
VIPͲInternational�
In� het� verleden� heeft� WINS�
Nederland�de�coördinatie�van�alle�
aanmeldingen�m.b.t.� vrijwilligersͲ
werk� en� stages� bij� de� WINS�
learning� centers� in� Indonesië� zelf�
afgehandeld.�Denk�hierbij�aan�het�
aanvragen� van� visa,� het� regelen�
van� accommodatie� en� vervoer,�
followͲup� etc.� Deze� operationele�
taak� � � is� tijdrovend� voor� � de�
mensen�achter�WINS�(die�allemaal�
zelf� vrijwilligers� zijn)� en� voor� de�
lokale�Yayasan�coördinatoren,�die�
betrokken� waren� bij� het��
verwerkingsproces� hiervan.�
Daarom� is�besloten�om� samen� te�
werken� met� VIPͲInternational.�
Alle� vrijwilligers� aanvragen� zullen�
voortaan� worden� afgehandeld�
door�VIPͲInternational.�

Door� de� outsourcing� van� deze�
operationele� taken,� kunnen� de�
mensen� achter� WINS� meer� tijd�
besteden� aan� de� verdere�
ontwikkeling�van�WINS.�

Bezoek� de� VIPͲInternational�
website� voor� meer� informatie:��
www.vipͲinternational.org�

�

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�
vorig�jaar�een�donatie�gedaan�van��
laptops�(12�voorTianyar�en�2�voor�
Angkah).� Het� management� van�
EMC� werd� mede� door� de�
terugkoppeling�zeer�geraakt.��EMC�
heeft� vervolgens� besloten� het�
project� voort� te� zetten.� Door� de�
fondsen� van� EMC� zal� in� de�
toekomst� het� volgende� gedaan�
worden:� plaatsen� van� (sateliet)�
antennes� voor� een� stabielere�
internetverbinding,� � inrichten�van�
computerlokalen� incl.� meubels,�
beamer,� printer,� scanner� etc.,��
opzetten� van� ITͲinfrastructuur� op�
alle� learing� centers� �en�opstarten�
van� ITͲgericht�vrijwilligerswerk�op�
lokatie�door�de�medewerkers�van�
EMC.��

�

�

Computerlokaal�in�Seraya�

Inmiddels�is�de�bouw�en�inrichting�
van�het�computerlokaal� in�Seraya�
gereed�en�zal�in�de�2e�helft�van�dit�
jaar� begonnen� worden� met� de�
bouw� en� inrichting� van� een�
computerlokaal� in�een�nog�nader�
te�bepalen�learning�center.�

�



Learning�Center�Bedulu�
In� juni� 2014� hebben� 10� kinderen�
de� SMA� (Senior� High� School)�
afgerond� en� hun� diploma�
behaald,�waarvan�een�aantal�een�
vervolgstudie�zullen�nemen�en�de�
overigen� een� passende� baan�
trachten�te�vinden.��
�
Wij� wensen� deze� kinderen� veel�
succes�toe�met�hun�toekomst.��
�
Learning�Centers�in�Aceh�
Van� de� donatie� ad� €� 5000,Ͳ� van�
333� Travel� � zijn� o.a.� computers�
aangeschaft� voor� het� learning�
center� in� Lam�Teuba.� �De� staf�en�
de� kinderen� zijn� allemaal� erg�
enthousiast� om� computerlessen�
te� krijgen.� Zij� hebben� nog� nooit�
één�gezien,�behalve�de�laptop�van�
Natascha!�Afgezien�van�de�eerste�
ITͲbasisvaardigheden� die� de�
kinderen� zullen� leren,� zullen� zij�
ook� d.m.v.� interactieve,�
educatieve� computer� programͲ
ma's� lessen� krijgen,� in� aanvulling�
op�de�vakken�welke� zij�op� school�
krijgen.�

Hieronder� volgt� een� verslag� van�
Natascha� Barrymore� van� Chance�
International,� � onze� partner� in�
Aceh:�

Our�most�exciting�news�is�that�we�
have�just�put�laptops�into�our�Lam�
Teuba� learning� center� and� they�
started� computer� lessons.� With�
the�kind�support�of�333�Travel�we�
will� be� able� to� give� computer�
lessons� to� the� first� two�groups�of�
children�(50�each�group).�They�will�
start� with� 'Paint'� and� work� their�
way� to� 'Word',� 'Powerpoint'� and�
'Excel'�over�the�coming�months.��

�

It� is� a� particularly� touching� story�
as� the� most� in� the� village� had�
never� seen� a� computer� before� (it�
is� in�a�very�remote� location),�70%�
of� the� adults� are� illiterate� and�
most�don't�even�speak�Indonesian,�
only� Acehnese.� We� are� able� to�
witness� the� dramatic� increase� in�
opportunities� of� the� next�
generation� as� they� eagerly�
embrace� computer� and� English�
lessons.� Additionally� we� are� very�
proud� to� be� able� to� say� that�we�
have� two�computer� teachers,�one�
of� which� is� an� SMP� 2� student!�
What�was�so�humbling�for�me�was�
that� the� teachers� of� the� learning�
center�got� together�and�gave�me�
a�bag�of� rice� saying� 'we�are� truly�
thankful�but�have�nothing�else� to�
give� you,� to� thank� you'...� so�
touching!��

We� have� also� just� given� out�
'school�kits'� to� the�children�of�our�
learning� centers,� such� as� school�
bags,�notebooks,�pens,�pencils�etc.�
It�makes�such�a�difference�to�them�
and�their�families.��

Lots�of�love�and�hugs,�Natascha�

Learning�Center�Tianyar�
In�mei� jl.� hebben� 7� kinderen� uit�
Tianyar�de�SMA�afgerond�en�hun�
diploma� behaald.� Wij� wensen�
deze�kinderen�veel�succes�toe�met�
hun�toekomst.��
�
Eén� van� de� belangrijkste� doelͲ
stellingen� van� WINS� is� dat� de�
learning� centers� na� enkele� jaren�
financieel� zelfstandig� worden,�
zodat� WINS� zich� kan� richten� op�
het� implementeren� van� nieuwe�
learning�centers�in�gebieden�waar�
het�hard�nodig�is.�
Yayasan�Widya� Sari� werd� in� juni�
2008� opgericht� en� werd� het�
childsponsor� programma� succesͲ
vol� geïntroduceerd.� Daarnaast�
werd�de�yayasan�ondersteund�bij�
het� opzetten� van� ‘’commerciële’’�
projecten.� In� Tianyar� werd�
gekozen�voor�het�exploiteren�van�
een� internet/kopieerwinkel,� het�
opstarten� van� kamersͲ� en�

scooterverhuur� aan� vrijwilligers,��
het� verzorgen� van� eten� en�
drinken,� Tour� &� Transport�
services�enz.� �Deze�zaken�werden�
tot�voor�kort�aan�externe�partijen�
uitbesteed.��
�
De�opbrengst�is�bestemd�voor�het�
learning� center.� Dit� heeft�
positieve� invloeden� op� de�
werkgelegenheid� op� locatie,� een�
winͲwin�situatie.��
�
Het� is� nu� zover,� Tianyar� is� klaar�
om�m.i.v.� 1� juli� 2014� ‘zelfstandig’�
te� opereren.� Dit� betekent� dat�
Tianyar� zelf� de� operationele�
kosten� en� salarissen� zal� gaan�
bekostigen�uit� de� inkomsten� die�
zij� genereren� met� hun�
commerciële�projecten.� Iedereen�
van� Tianyar....� gefeliciteerd� met�
deze� prestatie� en� veel� succes�
toegewenst�voor�de�toekomst!�
�

Learning�Center�Seraya�
In�mei� jl.� hebben� 3� kinderen� uit�
Seraya� de� SMA� afgerond� en� hun�
diploma� behaald.� 1� student� zal�
een� éénjarige� opleiding� aan� de�
Tourism� School� gaan� volgen.�
Proficiat!�
�
Het� team� van� learning� center�
Seraya� is� sinds�het�begin� van�dit�
jaar� druk� geweest� met� het�
computerͲ� en� klaslokaal� project.�
Een� extra� klaslokaal� was� hard�
nodig�om�alle�kinderen�te�kunnen�
accommoderen.� De� bouw�
hiervan� werd� mede� mogelijk�
gemaakt�door�donaties�van�onze�
partner� Stichting� Bali� Bundar� (€�
5000,Ͳ)� en� van� sponsors� uit�
Indonesië�en�Australië.��
�
Tot� onze� vreugde� kwam� WINS�
Singapore�met�het�goede�nieuws�
dat�EMC�Singapore�de�kosten�zal�
dragen�voor�de�inrichting�van�het�
computerlokaal� en� ITͲ
infrastructuur� (zie� ook� elders� in�
deze� nieuwsbrief).� � Begin� juni�
2014� is� het� computerlokaal� in�
gebruik�genomen.�



Vrijwilligersteam�EMC�Singapore�
�
In� Seraya� hebben� we� sinds� juli�
2009� een� samenwerkingsverband�
met� Stichting� Bali� Bundar.� Bali�
Bundar� nam� de� operationele�
kosten�op�zich�en�WINS�verzorgde�
het� educatieͲ� en� childsponsoring�
programma.��
�
Ook� Seraya� zal� per� 1� juli� 2014�
zelfstandig� opereren.� Seraya�
genereert� een� deel� van� de�
inkomsten�door�het�verhuren�van�
de� gastenkamers� aan� vrijwilligers�
en� familie.� Ook� heeft� Wayan�
Barata,�coördinator�in�Seraya,�nog�
steeds� plannen� om� extra�
gastenkamers� te� gaan� bouwen�
voor� vrijwilligers� alsmede�
toeristen.��
�
Wij�wensen�het� team� van� Seraya�
veel� succes� toe�met�deze�nieuwe�
status� en� toekomstige�
commerciële�plannen.�
�
Learning� Center� Samsaman�
(voorheen�Angkah)�
In� onze� vorige� nieuwsbrief�
schreven�wij�dat�de�klaslokalen� in�
Angkah� te� klein� zijn� geworden�
door� het� groeiende� aantal�
kinderen� die� na� reguliere� school�
de� extra� lessen� op� de� yayasan�
komen�volgen.��

Onze� partner� Stichting� Indonesië�
2007� besloot� om� nieuwe�
klaslokalen�te�bouwen�in�het�nabij�
gelegen� dorpje� Samsaman.� Het�
schooltje� is,� op� pleisterwerk� na,�
gereed� en� begin� april� 2014� in�
gebruik�genomen.�
��
Ook� zijn� op� steenworp� afstand�
gastenkamers� aanwezig� voor� de�
vrijwilligers.� �De�nieuwe� lokatie� is�
in� vergelijking� met� de� vorige�
lokatie� een� flinke� verbetering�
voor� het� Samsaman� team� en� de�
kinderen.��

Gastenkamers�in�Samsaman�
�
Learning�Center�Kerta�
Het� learning� center� in� het� dorp�
Kerta� ligt� op� ongeveer� een� half�
uur� rijden� ten�noorden�van�Ubud�
en� ligt� op� een� stuk� land� dat�
eigendom� is� van�het�dorpshoofd.�
Dit� stuk� grond� mag� net� zo� lang�
gebruikt�worden� als� nodig� is.�Op�
dit�moment�geven�we�additionele�
Engelse� lessen� voor� de� kinderen�
rond� de� dorpen� Kerta� en�
Payangan.� �Het�voornemen� is�om,�
net� als� bij� de� andere� WINS�
learning� centers,� additionele�
lessen� te� geven� op� de� volgende�
gebieden:� computervaardigͲ
heden,� lokale� cultuur� en�millieu.�
In� verband� met� de� beperkte�
faciliteiten� wordt� nu� nog�
uitsluitend� Engelse� lessen�
gegeven�door�vrijwilligers.�

�

De� volgende� stap� is� om� de�
faciliteiten�en�voorzieningen�uit�te�
breiden,� zoals� computerlokaal,�
een� aula� voor� culturele�
activiteiten� en� gastenverblijf� bij�
het� learning� center� voor� de�
vrijwilligers.��

Zoals�we��in�de�vorige�nieuwsbrief�
hebben� gemeld,� is� een� gedeelte�
van�de�opbrengst� van�WISH� voor�
WINS�benefiet� gereserveerd� voor�
learning� center� Kerta.� � Zodra� er�
voldoende� fondsen� beschikbaar�
zijn,� zal� in� Kerta� begonnen�
worden�met�de�bouw�van�één�van�
bovengenoemde�projecten.�

Learning��Center�Tonjong�
In�het�voorjaar�van�2014�heeft�het�
bestuur� van� Stichting�WaterlelieͲ
fonds,�onze�partner�sinds�februari�
2008� in�Tonjong,�West� Java,�haar�
partners� en� de� childsponsors�
geïnformeerd� dat� zij�m.i.v.�maart�
2014� hun� activiteiten� in� Tonjong�
hebben�stopgezet.��
�
Waterleliefonds� heeft� op� basis�
van� diverse� voorvallen� moeten�
concluderen� dat� zij� in� Tonjong�
organisatorisch�tekort�schoten�om�
een� goed� kwaliteitsͲprogramma�
te�kunnen�blijven�waarborgen.�Zij�
hebben�derhalve,�met�veel�pijn�en�
moeite,� besloten� om� de�
activiteiten� aldaar� te� staken� en�
het�learning�center�te�sluiten.��
�
Wij� danken� de� mensen� van�
Waterleliefonds� voor� de� samenͲ
werking� in�de�afgelopen� jaren�en�
wensen� hen� veel� succes� toe�met�
hun� verdere� activiteiten.��
�
Learning�Center�Ghifari�
De� Yayasan� 'Ghifari'� is� formeel�
een� Indonesisch� weeshuis,�
opgezet�door�lokale�authoriteiten.�
Hun� primaire� doel� is� opvang� van�
weeskinderen�(een�dak�boven�hun�
hoofd� en� een� fatsoenlijke�
maaltijd).� � Ghifari� ligt� afgelegen,�
ver�uit�de�bewoonde�wereld,�aan�
de� voet� van� de� Merapi� vulcaan.�
Stichting� Anakita� bood� destijds�
Ghifari� ondersteuning� en� wierf�



fondsen� voor� kleinschalige�
infrastructurele� projecten,� zoals�
onderhoud� van� het� gebouw,�
boeken� en� kleding,� bedden,�
sanitair� etc.� Aandacht� voor�
educatie� was� onderbelicht.� � Om�
die� reden� heeft� WINS� in� 2007�
besloten� samen� te�werken�d.m.v.�
het� WINS� educatieͲ� en�
childsponsorprogramma.��
�
Medio� 2008� besloot� Stichting�
Anakita� hun� ondersteuning� aan��
Ghifari� stop� te� zetten,� omdat� ze�
zich� uitsluitend� wilden� focussen�
op�hun�projecten�in�Bali.��
Gezamenlijk� werd� destijds�
afgesproken� dat� WINS� het�
educatieͲ� en� childsponsorͲ
programma� netjes� zal� afronden,�
zodat� de� kinderen� niet� de� dupe��
worden�van�dit�besluit.�D.w.z.,�dat�
WINS� zich� pas� zal� terugtrekken,�
nadat� alle� gesponsorde� kinderen�
hun� reguliere� school� t/m� SMA�
hebben� afgerond� en� in� die�
tussentijd� geen� nieuwe� kinderen�
voor� sponsorship� zullen� worden�
aangenomen.� Dus� langzaam�
afbouwen.�Het�Ghifari�team�heeft�
ons�onlangs�geïnformeerd�dat�de�
laatste� 4� ‘’WINS� kinderen”� hun�
SMA� diploma� hebben� behaald.�
Voor�WINS�betekent�dit�het�einde�
van� het� educatieͲ� en�
childsponsoring� programma� in�
Ghifari.� WINS� zal� wel� in�
overweging� nemen� om� een�
nieuwe� learning� center� op� te�
zetten� nabij� de� hoofdstad�
Yogyakarta.���
�
Wij�danken�het�Ghifari�team�voor�
de�samenwerking� in�de�afgelopen�
jaren�en�wensen�hen� veel� succes�
toe�met�hun�activiteiten!�
�
(Privé)�Initiatieven��
Mw.� H.� Hazewinkel� heeft� in�
januari� 2014� een� donatie� van� €�
500,Ͳ� overgemaakt� nadat� zij�
enthousiast� is� geraakt� door� de�
verhalen� van� Ad� Westerbeek� en�
zijn� partner� over� WINS.� Zij� zijn�
betrokken� bij� WINS� en� m.n.� de�
Yayasan� in� Bedulu.� Zij� sponsoren�
sinds� jaren� het� meisje� Setita� uit�

Bedulu� en� brengen� � jaarlijks� een�
bezoek� aan� hun� sponsorkind� en�
de�yayasan.��

Van�marktonderzoekbureau�Team�
Vier� B.V.� uit� Amstelveen� hebben�
wij� (inmiddels� het� derde� jaar� op�
een�rij)�een�donatie�van�€�1.000,Ͳ�
ontvangen.�

Ex� vrijwilligster� in� Seraya,�
Marianne� van� der�Wildt,� had� bij�
vrienden,�familie�en�collega’s�ruim�
€� 1200,Ͳ� ingezameld.� Zo� heeft�
Marianne� Engelse� boeken�
gekocht,� 50� rugzakken� met�
inhoud� (tekenboek,�pen,�potlood,�
gum,� puntenslijper,� lineaal,�
tandenborstel,� tandpasta,� zeep,�
chips�en� snoepjes),�60�poloshirts,�
buitentafels� (geplaatst� voor� de�
accommodatie� van� de�
vrijwilligers),��

�

make� up� voor� de� meisjes� (te�
gebruiken� tijdens� Balinese� dans�
voorstellingen),� opbergkast� voor�
in� het� computerlokaal,� whiteͲ
board,� vloermatten,� bezem,�
speelgoed� zoals� badmintonsets,�
ballen,� hoelahoeps,� skateboards,�
basketͲbalset�en�duikbrillen.��

�

Van� het� resterende� geld� is� een�
dagtripje�met� alle� kinderen� naar�
Pasir� Putih� georganiseerd,�

inclusief� transport,� snacks� en�
drinks.��

Gudy� Rooijakkers� uit� Haarlem�
heeft�€�100,Ͳ�gedoneerd�t.b.v.�een�
schoolreisje.�
�
Jan� en� Bea� van� der� Pol� uit�
Haarlem� hebben� traditiegetrouw��
voor� hun� beider� verjaardagen�
i.p.v.� kado’s� een� bijdrage�
gevraagd� voor�WINS.� Opbrengst:�
€� 600,Ͳ.� Net� zoals� voorgaande�
jaren�zal�hun�bijdrage�toegewezen�
worden�aan�een�schoolreisje�voor�
de� kinderen� van� � twee� learning�
centers.� Dit� jaar� is� het� de� beurt�
aan� de� kinderen� van� Kerta� en�
Samsaman.� In� onze� volgende�
nieuwsbrief� leest� u� hier� meer�
over.��
�
Ook� hebben� Jan� en� Bea� tijdens�
hun� bezoek� aan� learning� center�
Tianyar� in� december� 2013� een�
projector� gedoneerd� t.b.v.� het�
computerͲlokaal.�
�
De�vijfde�editie�van�de�Haarlemse�
Duvelloop,� een� initiatief� van� Jan�
en� Bea� van� der� Pol� en� vrienden,�
werd�op� zondag�8� juni�gehouden�
en�heeft�het�€�1557,Ͳ�opgebracht.�
De� opbrengst� is� toegekend� aan�
het� nieuwe� leslokaal� project� in�
Samsaman.� � Het� leslokaal� is� in�
maart� jl.� in� gebruik�
genomen,� maar� er� zijn�
nog� fondsen� nodig� voor�
de� afwerking� ervan,�
zoals�het�pleisterwerk�en�
plafond.��
�
Duvellopers,� dank� dat� jullie�
wederom� WINS� als� goede� doel�
hebben�gekozen!���
�

�
�



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� 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/WINSproject�
Netherlands�
�
�
WISH�voor�WINS�

Het� WISH� voor� WINS�
benefietfeest�zal�pas�plaatsvinden�
in�maart�2015.�We�vieren�dan�het�
10Ͳjarig� bestaan� van� Stichting�
WINS.� We� houden� u� op� de�
hoogte.��

Namens� alle� mensen� van� WINS��
dank� ik�u�allen�voor�al�uw� steun,�
energie� en� tijd� die� u� aan� WINS�
heeft�gegeven.���
�
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WINS�Nederland� WINS�USA�� WINS�Australia�
Wouter�Cosaert�
P��:�+31�(0)6�36176981�
E��:�wouter.cosaert@winsfoundation.com�
W:�http://www.stichtingwins.nl�
�

Earnie�Giles�
�
E��:�earnie.giles@thewinsproject.org�
W:�http://www.thewinsproject.org�
�

Christine�Rainbird�
�
E��:�christine.rainbird@winsfoundation.com�
W��http://www.winsaustralia.com�
�

WINS�Frankrijk� WINS�Singapore� WINS�Indonesië��
Charlotte�Renaud�
�
E��:�charlotte.renaud@laposte.net�
W:�http://www.winsfrance.com�
��

Selena�Tay�
�
E��:�selena.tay@live.com�
W:�http://www.thewinsprojectsingapore.com�
��
�

Ketut�Sadia�en�Nyoman�Sri�Wahiyuni�
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'
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