Het is juli en dat betekent dat we u weer op de hoogte brengen van de activiteiten van Stichting WFCI.
Vanaf december is ons bestuur uitgebreid met een nieuw lid, Gea Reussing uit Emmeloord. We zijn erg blij met haar input
en onmiddellijke inzet, haar enthousiasme en meedenken op alle fronten.
In de nieuwsbrief van 2015 heeft u kunnen lezen dat 4 studenten zijn geslaagd. In de bijlage leest u hoe het nu met hen
gaat.
Het afgelopen jaar hebben we opnieuw een aantal kinderen opgenomen in ons programma. Op dit moment bestaat de
groep uit 33 kinderen in de leeftijd van 4 tot 21 jaar. Het was voor ons erg fijn, dat we in 2 noodsituaties meteen hebben
kunnen handelen, door voor de één achterstallig schoolgeld te betalen en voor de ander een opleiding op voorhand te
bekostigen, waardoor beide kinderen de kans krijgen om hun opleiding te vervolgen en volledig af te ronden.
Dit kunnen we alleen bewerkstelligen doordat wij ook het afgelopen jaar weer gelden hebben ontvangen en wel op
verschillende manieren: Via onze vaste jaarlijkse giften en incidentele, zoals bijvoorbeeld verjaardagsgelden. Van
verenigingen die onze stichting een warm hart toe dragen maar ook door mee te werken aan acties, zoals het
rondbrengen van de vrijwilligerskrant. Bijna 2700 kranten door een aantal bestuursleden huis aan huis verspreid. Een hele
klus, maar weer goed voor ruim € 160 voor de WFCI kas. Tijdens een avond voor de vrouwen van Rutten hebben een
avondvullend programma verzorgd over Indonesië en uitleg gegeven over het mooie werk van de Stichting. Ondertussen
kon men genieten van spekkoek en andere Indonesische hapjes en Indonesische spulletjes kopen. Ook deze avond heeft
weer een leuk bedrag opgebracht voor onze kinderen. Iets voor uw wijk, school club of vereniging?? Neem gerust contact
met ons op: info@wfci.nl.
Een andere actie is “VERKOOP VAN HARTJES VOOR WFCI”: Op dit moment zijn we ons aan het voorbereiden voor “de
Luikse Markt”in Wahlwiller, vlakbij Gulpen. Deze vindt plaats op zaterdag 5 en zondag 6 augustus. Het gaat om gehaakte
hartjes, vlaggenlijnen, glazen potjes die worden omhaakt met een mooie
band waar weer een waxinelichtje in kan branden. Het leuke is dat een
aantal dames uit Rutten zo enthousiast is geworden over dit initiatief, dat
zij met z’n allen zijn begonnen om hartjes te haken!! Hierdoor liggen nu al
ruim 150 exemplaren klaar om verkocht te kunnen worden. Om nog meer
mensen blij te kunnen maken worden er ook hartjes van hout gezaagd en
opgepimpt met van alles en nog wat. Zo hebben we straks voor elk wat
wils…. Tegen een super lage prijs!!!
Op onze website kunt u ook informatie vinden. Daarnaast zijn we sinds kort te vinden op facebook!!
We hopen u op deze wijze nog meer, beter en sneller op de hoogte te brengen en houden van alle activiteiten. En zoals u
weet wordt elke euro die we ontvangen besteed aan de ontwikkeling van onze kinderen, waardoor zij de kans krijgen op
een betere toekomst, door in hun eigen levensonderhoud en in dat van hun familie te kunnen voorzien.
Hartelijk dank namens de kinderen en jong volwassenen op Bali en Lombok
Kijk ook op onze website: www.wfci.nl
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Beste lezer,

