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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. 
U allen wil ik bedanken voor de vele 
donaties die we van u hebben mogen 
ontvangen, maar ook kleding, boeken 
computers, en veel meer.  
 
Dank zij al uw giften hebben wij een 
nieuw busje kunnen kopen. 
Met dit busje kunnen we een speciale 
groep kinderen helpen onderwijs te 
volgen. 
Hierover in deze nieuwsbrief meer.  
 
Velen onder u hebben nu ook weer 
een persoonlijk bezoek aan onze 
opvanghuizen gebracht en met de 
kinderen kennis kunnen maken.  Daar 
zijn wij heel erg blij mee.   
 
Het aantal sponsoren en donateurs uit 
Australië groeit heel sterk. Prachtig 
natuurlijk, maar dat brengt ook heel 
veel extra werk met zich mee. 
Gelukkig heeft ons Australisch team 
versterking gekregen in de persoon 
van Christine Rainbird. Zij zal zich zelf 
binnenkort aan u voorstellen in onze 
eerste Australische nieuwsbrief. 
  
Ik wens u veel leesplezier, 
Gill Rijnenberg 

 
 

  

WINS Nederland 
http:www.stichtingwins.nl 

 

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 computer-les  
 Cultuur,  (dans en muziek) 
 Seksuele voorlichting   
 Vaardigheden (communiceren en 

presenteren)  
 Toekomstgericht denken en 

plannen  (o.a. eigen bankrekening 
en boekhouding)  
 Milieu, afvalmanagement, hygiëne.   
 (volgens het IDEP programma) 
 

In ons programma  dient ook  elk 
opvanghuis 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. 

 

Opvanghuis  in Angkah 
In samenwerking met Stichting 
Indonesie 2007 opereren we sinds 
kort ons opvanghuis in Angkah.  
Het team in Angkah bestaat uit  
coordinator Ni Made Supramiasih, 
en assistent Ni Ketut Sunarmi. 
 

Samen met Pak Made, het dorps-
hoofd van Angkah, volgen zij een 
training in Bedulu, en volgen  zij ook 
Engelse lessen en computer lessen, 
zodat ze straks klaar staan om hun 
taak uit te voeren.  
Ze beginnen helemaal bij de bodem, 
maar hun motivatie is erg groot.  

 

 
Het team van Angkah bereidt zich voor. 
 

Op dit moment is men druk bezig 
met de  bouw van het nieuwe 
gebouw, wat bestaat uit een 
klaslokaal, slaapkamer, computer 
ruimte cq. kantoor ruimte , en 
toiletten. 
We verwachten het gebouw per 
maart 2009 in gebruik te kunnen 
nemen. 

 

Opvanghuis Tonjong                
Het opvanghuis in Tonjong, dat we 
samen met het Waterleliefonds 
opereren,  heeft in relatief korte tijd 
heel veel goeds bereikt. 
 
Niet alleen dat er nu al meer als 150 
kinderen de lessen volgen, maar 
vooral ook omdat zij de community, 
er bij betrekken, de ouders, buren,  
kortom iedereen  is  bij het project 
betrokken en iedereen helpt mee in 
de dagelijkse operatie.   
 
En dat is een goede zaak. 
 



SelfsufficiencyTonjong 

In ons ‘’Selfsefficiency’’ programma, 
levert Bedulu al met veel succes  het 
Tour en Transport Service. 
Het  team in Tonjong heeft een gat 
in de markt gevonden en  heeft met 
veel succes een bromfiets reparatie-
winkel opgezet. Het proces is de 
simpelheid zelve.  
Gebruikte bromfietsen worden 
opgekocht, dan gerepareerd en 
opgefleurd, en daarna met winst 
verkocht. Nu, een half jaar na 
implementatie, kan Tonjong al een 
groot deel van de operationele 
kosten dekken. Een compliment 
voor het Tonjong team! 
 

Oprichting cooperatie Tonjong 

Ook  is er onlangs een cooperatie 
opgericht, wat door een van de 
ouders geleid wordt. 
Doel van deze ”Coöperatie” : 
 Verkoop van schoolmaterialen 

tegen veel lagere prijzen als in de 
winkel. De kinderen hoeven niet 
meer naar de stad om schoolgerei 
te kopen, wat weer transportgeld 
bespaart. 
 Voor de allerarmste kinderen elk 

jaar gratis schoolgerei, tassen 
uniformen en schoenen.  
 Renteloze lening voor de aller 

armsten, om zaadjes, mest, vee of 
een geit te kopen; 
 Financiele steun aan alleenstaande 

moeders,  om snacks te maken en 
op de markt te verkopen; 
 Maandelijks distributie van levens-

benodigdheden zoals:  rijst, olie, 
enz.  aan vooral  arme bejaarden.  

 

Bezoek 

Onlangs hebben Liana en Edwin 
Simon van het Waterleliefonds een 
werkbezoek gebracht aan Tonjong. 
 

 

Voor alle kinderen zijn er  pakketjes 
gemaakt gevuld met  schoolgerei  
zoals: schriften, pennen punten-
slijper, etuitje, etc. 
Daarnaast is er voor elk kind ook een 
etenspakketje met, bacang, melk, 
risolles, wafeltjes, en een flesje 
water. Wat hebben ze genoten…..  
Als afsluiting hebben de kinderen 
een optreden verzorgd. Zo  hebben 
ze o.a. een toneelstuk opgevoerd, 
de ‘’Jaipong’’  gedanst (een locale 
dans) en een demonstratie ‘’Pencak 
Silat’’ gegeven.   
Het was één groot feest…….. 
  

Opvanghuis in Bedulu 

Ons multifunctionele gebouw van 
twee verdiepingen is klaar. 
Het gebouw zal worden gebruikt als 
slaap- huiswerk-ruimte,  bibliotheek, 
aula, en  fysiotherapie ruimte.   

 
Ons nieuwe multifunctionele gebouw. 
 

Deze extra ruimte stelt ons in staat 
om onze gehandicapte kinderen 
beter te kunnen helpen. 
 

Programma voor onze speciale 

kinderen 

In onze groep hebben we een tiental 
kinderen die fysiek, mentaal of 
dubbel gehandicapt zijn. Al deze 
kinderen hebben fysiotherapie 
nodig en hebben recht op onderwijs. 
Echter, voor de ouders is het 
onmogelijk om de kosten van 
fysiotherapie en speciaal onderwijs  
te betalen.  

Het programma staat onder leiding 
van Elsbeth Toebosch, die als 
vrijwilligster bij WINS werkt.  

Agus, 9 jaar, nog nooit onderwijs gevolgd. 
 

Voor de continuiteit zal Elsbeth een 
aantal locale fysio-therapeuthen 
opleiden, maar belangrijker, ook zal 
zij de ouders leren en begeleiden, 
zodat de kinderen thuis ook 
behandeld kunnen worden. 

 
 

Voor de geestelijk gehandicapte 
kinderen hebben we nog geen 
educatie programma. Samen met 
andere locale instituten zoeken we 
nog naar oplossingen. 
 

Prive initiatieven 
Op 6 september 2008 jl. hebben 
Oscar en Ronald van strandpaviljoen 
Skyline the Australian Beachbar in 
Zandvoort en de Kuuna Foundation 
van de jaarlijkse Ironman Com-
petition op het Zandvoortse strand 
georganiseerd. De opbrengst van 
deze benefietwedstrijd ging dit jaar 
naar ons WINS project. Dank je wel 
Virgil, Oscar en Ronald!   

 
Nieuw busje 

Dank zij deze donaties, aangevuld 
met een donatie van de  Queensland 
Rotary Club, hebben we een busje 
kunnen aanschaffen, waarmee we 
de gehandicapte kinderen dagelijks 
van en naar ons opvanghuis kunnen 
transporteren.  Bedankt! 



 
Onze ‘’speciale’’ kinderen voor hun nieuwe 
busje. 
 

Opvanghuis Tianyar 
Meer als  70 kinderen volgen nu 
onze lessen in Tianyar.  
Afgelopen december hebben we 
met alle kinderen een  bescheiden  
kerstfeestje gehouden.  
Van een aantal bezoekes hebben we 
wat kleine kadotjes meegkregen. 
Voor ieder was er een pen, een 
aantal schriftjes en een T-shirt.  
Ook hebben we met de kinderen 
een bezoek gebracht aan de Besakih 
tempel, voor velen van hen was dat 
de eerste keer. 
 

Opvanghuis Yogya 
Vorige maand hebben de sponsoren  
Paul de Waard en Vincent Geerdink 
de kinderen van Ghifari verwend 
met een uitje naar Borobudur en het 
strand Parangtritis, ten zuiden van 
Yogyakarta.  Het bezoek aan de 
Borobudur was een sensatie, maar 
het strand……. voor velen was het de 
eerste keer dat ze de zee zagen! 

 
Voor velen was dit de eerste keer …………

En dat ze plezier hadden, dat  blijkt 
wel uit het volgend hartverwarmend 
email berichtje,  dat  één van de kin-
deren ons heeft gestuurd.: 
(ongecensureerd) 

Thank's  Mr . I  very  happy.... 
 Mr.   the  moment  holiday  I  pleasend  
quite  because I  can  go to Borobudur  
temple and  Parang  tritis  beach.  In  
Borobudur  very  hot.... I  to  ascend 
carriage  and  I  to  ascend  ladder in 
Borobudur temple. I  very  tired  tapi  I  
very  happy.  
Next  hour  I  lunch to past  ascend  bus 
and  I goto Parang tritis  beach 
in  beach  I  to play  water, sand. and  
buy  trousers.  
04:30  I  go to  home ( ghifari ) 
Woww…  I  very  happy. 
bye     bye   bye,  
Eko Saputro 

 

 
   Eko:  ‘’Woww…I very happy’’…. 
 

Nieuwe samenwerking  
Stichting WINS en Stichting Bali 
Bundar hebben het voornemen 
uitgesproken om te gaan samen-
werken en gezamenlijk het WINS 
programma te implementeren in het 
dorpje Seraya-Tengah, in het district 
Karangasem. 
 

Dit samenwerkingsverband zal op de 
zelfde manier gebeuren, zoals we 
dat al hebben met Waterleliefonds 
met Stichting Anakita, en sinds kort   
met Stichting Indonesie 2007. 
Deze samenwerkingen hebben in-
middels bewezen succesvol te zijn. 

Met deze nieuwe samenwerking 
zullen we weer een groot aantal 
kinderen kunnen helpen om 
onderwijs te volgen en een 
toekomst op te bouwen. 
 

Aan  onze Childsponsors  
Onlangs heft u de  ‘ledgers’ van uw 
sponsorkind ontvangen. 
Elk kind houdt zo zijn eigen uitgaven 
bij,  en  leert op deze manier om  
met geld om te gaan.  
Over deze ’ledger’  zijn een aantal 
vragen binnengekomen. 
 

De meeste van uw vragen betreft de 
kostenpost  ’ Building fee’. 
 

‘Building fee’ is een bijdrage, die de 
middelbare scholen vragen t.b.v het 
onderhoud van de schoolgebouwen. 
In tegenstelling tot in Nederland, is 
het niet zo vanzelfsprekend, dat de 
overheid daarvoor zorgt. 
Deze bijdrage (soms meer dan een 
maandloon)  moet in één keer in het 
eerste jaar van de middelbare 
school betaald worden.  Voor de 
meeste ouders onmogelijk om een 
dergelijk bedrag op te brengen. 
       
WINS Australië 
Het aantal sponsors en donateurs 
uit Australië groeit en groeit. Tot nu 
onze Australische  sponsors en do-
nateurs te bedienen en te infor-
meren vanuit Nederland of vanuit 
Amerika.  
 

Inmiddels hebben we gelukkig  een 
Australisch team, wat deze taak op 
zich neemt. Het team bestaat uit 
Christine Rainbird en Anne-Maree 
Downing. Vanaf volgende week 
zullen zij een eigen Australische 
nieuwsbrief gaan uitbrengen.  
 

‘’Christine and Anne-Maree,  
welcome to our global WINS team’’. 
 

WINS Nederland WINS USA  WINS Indonesia WINS Australia 

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

Christine Rainbird 

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

 

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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