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Het is zomer en dus hoog tijd om weer iets van onze stichting te laten horen. Over gelden die
wij ontvangen, over “onze” kinderen en onze acties!
“Door kinderen Voor kinderen”, een mooi motto.
Al een aantal jaren ontvangen wij eind van het jaar een donatie van de zondagschool uit Creil
Dit geld wordt gedurende het hele jaar verzameld tijdens de kindernevendienst en rond de
Kerst vindt er vaak nog een collecte plaats. Wij vinden dit initiatief geweldig! Met de
opbrengst van kinderen in Nederland kunnen wij weer het schoolgeld betalen voor een aantal
kinderen in Indonesië.

Binnen datzelfde kader valt de huidige actie op basisschool de Pream in de Knipe. Daar nemen
de leerlingen elke maandagochtend wat geld mee voor een goed doel en dit jaar is de keuze op
WFCI gevallen, waar we natuurlijk erg blij mee zijn. Twee bestuursleden hebben op de school
via een presentatie ons werk nader toegelicht. Zo beseffen de kinderen in de Knipe waar ze
voor sparen en wat wij met de opbrengst zoal kunnen doen voor onze kinderen op Bali en
Lombok.

In de vorige nieuwsbrief vertelden we al over Desi,
onze medewerker ter plaatse en haar naschoolse
opvang. Inmiddels zijn er tafels en bankjes
aangeschaft en alle kinderen in nieuwe schoolkleding
gestoken. En dat ziet er niet alleen geweldig uit,
maar geeft de kinderen bovendien het gevoel een
volwaardige leerling te zijn. Heel belangrijk voor hun
zelfvertrouwen.
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Bijzonder resultaat
Een van onze beschermelingen, Kadek ( 20 jaar), volgt de toeristenopleiding en loopt momenteel
stage in een 5* hotel. Op zich al heel bijzonder als je bedenkt dat hij zonder WFCI nooit voor
een beroep had kunnen leren. Maar bovendien is hij op basis van zijn studieresultaten in de
prijzen gevallen van een overheidsproject: een half jaar gratis onderwijs.
Een enorme stimulans voor ons als bestuur, om door te gaan met dit werk. Want voor Kadek ligt
een goede toekomst in het verschiet. Niet in de laatste plaats dankzij zijn eigen leergierigheid
en ijver, maar ook dankzij WFCI die jonge mensen in staat stelt deze capaciteiten in te zetten.
Nieuwe kansen
Het kan ook zijn dat de levensomstandigheden waaronder een gezin moet leven zo slecht zijn,
dat we besluiten om rechtstreeks hulp te bieden, zodat er nieuwe mogelijkheden ontstaan. Een
voorbeeld daarvan is het gezin van Bayu en Firman. Door te zorgen dat zij nu in een beter
huisje wonen met wat extra ruimte, kan het gezin zichzelf redden. Door eten te koken en dit
te verkopen en een eenvoudige wasserij aan huis, is er nu inkomen en kunnen de ouders zelf
het schoolgeld van Bayu en Firman betalen. Dit geeft ons weer de kans om andere kinderen in
nood te helpen.
Open dagen Indo Suka
Op 4, 5 en 6 juli heeft Indo Suka, Creilerpad 19 te Creil, open dagen. Tijdens deze dagen kunt
u weer spulletjes kopen, of een mooie foto in Indonesische sferen laten maken en meteen af
laten drukken……. De opbrengst wordt tot de laatste eurocent besteed aan onze kinderen.
Najaar 2014
In het najaar gaan we een workshop “”Armbanden maken” organiseren. De
armband wordt gemaakt van gevlochten repen stof en knopen, kralen,
bedeltjes, enz. Naast alle materialen is er koffie en thee met lekkere
taart. Kosten workshop all in € 15,00. De totale opbrengst van deze avond
gaat natuurlijk naar WFCI. Houd de plaatselijke krant en/of dorpskrant

Namens de kinderen van WFCI hartelijk dank voor uw gift/donatie en/of ondersteuning actie!
Secretariaat: Maria Jansen, Kamille 5, 8313BA Rutten.

Stichting WFCI te Creil: email: info@wfci.nl; website: www.wfci.nl Rabobank: NL 68 RABO 0118500724
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