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Beste allemaal 

Hier is weer een bericht van Stichting WFCI. 

Het gaat goed met onze kinderen op Bali en Lombok. Wij hebben alle noodzakelijke  kosten 

voor dit schooljaar weer kunnen betalen, dank zij alle giften en acties van het afgelopen jaar. 

 

In december mochten we een paar heel mooie donaties ontvangen. Daardoor konden we een 

extra aanvraag honoreren, Desi onze steun en toeverlaat op Bali runt zelf een 

kinder/naschoolse opvang voor een groep van 65 kinderen. Voor deze groep konden we nu de 

meest noodzakelijke dingen aanschaffen zoals schoolbanken, tafels, kleding schriften en 

schrijfgerei. Net als in Nederland kunnen, door deze opvang, de ouders blijven werken, om zo 

hun gezin te onderhouden. Tot nu toe waren er geen mogelijkheden voor extra voorzieningen. 

De kinderen zijn dan ook heel erg blij met de bankjes, tafels  en de schoolkleding. Nu horen ze 

er echt bij! 

  

Na de acties rondom de Kerst, hebben we op Koningsdag, zaterdag 27 april, spulletjes verkocht 

op de rommelmarkt in Rutten. En hebben we weer een leuk bedrag opgehaald.  

Ook hebben we zaterdag 8juni weer op de Full Color markt in Kampen gestaan en ook daar 

hebben we aardig wat spullen verkocht   

 

Tijdens de open dagen van INDO-SUKA, Creilerpad 19 te Creil ( 5-6-7 juli 2013) gaan we 

boeken verkopen. Een ruime sortering aan gebruikte maar  ook enkele nieuwe boeken. 

Daarnaast zijn er langspeelplaten, cd’s en videobanden te koop.   

De grabbelton zit weer vol met allerlei leuke cadeautjes.  

 

Hopelijk mogen we u op een van deze dagen begroeten. 

   

We blijven kinderkleding inzamelen!! 

1  x per jaar nemen we de kleding mee naar Bali en Lombok. 

Op deze manier maken we heel veel kinderen blij.  

 

Hartelijk dank namens WFCI te Creil   

Kijk ook op onze website  www.wfci.nl  Rabobank: 1185.00.724    

http://www.wfci.nl/

