Beste lezer,
Eindelijk lijkt het zomers te worden. Iedereen heeft na alle kou behoefte aan een beetje
warmte en een lekker zonnetje. Afgelopen jaar heeft Stichting WFCI met uw hulp, opnieuw
het zonnetje kunnen zijn voor de vergeten kinderen op Bali en Lombok. We hebben weer
schoolgeld kunnen betalen, boeken aangeschaft, waar nodig kleding, schoeisel en
schoolbenodigdheden gekocht.
Hoe heeft U ons geholpen?
Naast maandelijkse en jaarlijkse donaties krijgen we regelmatig een eenmalige gift van
personen en/of organisaties. Mensen die bijv. hun kerstgratificatie afstaan of een klein deel
van het vakantiegeld en soms gekregen verjaardagsgeld. TOP!
Dankzij een pleidooi voor onze Stichting op een zeepkist, heeft service-club Soroptimistclub
De Reestlanden een mooi bedrag geschonken, waar we erg blij mee zijn. Ook een presentatie,
bij de vrouwenvereniging in Echtenerbrug, op verzoek van een buurvrouw van een van de
bestuursleden, heeft een leuk bedrag opgeleverd. Supermarkt Poisz te Lemmer heeft ons
opnieuw de kans geboden om vanaf 19 juni gedurende 4 weken een box te plaatsen in de
winkel, waarin u als klant uw gratis spaarzegel kunt doneren. Wij vinden dit fantastisch!
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Op dit moment doen deze 4 studenten eindexamen aan de school voor toerisme. Zodra zij
hun diploma hebben gehaald, maken ze grote kans op een baan. Vanaf dat moment kunnen
zij in hun eigen levensbehoefte en die van hun familie voorzien.
Voor ons biedt het weer de mogelijkheid om een aantal van 13 nieuwe kinderen op Lombok
die in aanmerking komen voor hulp van de stichting, op te nemen in ons programma.
Tot zover….
Hartelijk dank namens de kinderen op Bali en Lombok
Kijk ook op onze vernieuwde website: www.wfci.nl
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Hierdoor hebben we het afgelopen jaar nog meer kunnen realiseren .....
Een grote groep van 65 kinderen op de naschoolse opvang van een van onze vrijwilligers op
Bali, kunnen voorzien van kleding. En de aanschaf van een paar bankjes. De plaatselijke
kleermaker hebben we bereid gevonden om dit voor een schappelijke prijs te naaien.
Hiermee hadden we voor een ieder een win-win situatie.

