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Beste lezer, 
 

Wat fijn dat wij via deze nieuwsbrief opnieuw veel goed nieuws mogen en kunnen delen.  
 

Allereerst kijken we terug op een gezellige Luikse markt in Wahlwiller met mooi weer, in augustus van het vorig jaar. 
Naast mooie gehaakte hartjes en vlaggenlijnen deden vooral de kleine schilderijtjes en armbanden van knopen het goed.  
Een mooi resultaat van € 350,= 
In november was het weer tijd voor een workshop armbanden maken. Ditmaal is een grote groep vrouwen uit Rutten 
enthousiast aan de slag gegaan. Het was een bijzonder gezellige avond met prachtige armbanden als resultaat. De 
opbrengst van deze avond was maar liefst € 400,=  

December is voor ons een heel bijzondere maand geworden. Mark, de zoon van ons bestuurslid Gea, volgt op 
Windesheim een deelstudie Zelfstandig Ondernemen. Voor de opdracht: Organiseer een manifestatie voor een goed 
doel, heeft hij WFCI voorgedragen. Na een presentatie over elk van de 4 voorgedragen doelen, is de keuze gevallen 
op de manier van werken van Stichting WFCI.  
Vervolgens zijn alle studenten aan de slag gegaan om met diverse acties geld “te verdienen” voor het gekozen doel. 
Met trots kunnen we zeggen dat deze mooie opdracht ruim € 2000,= heeft opgeleverd. FANTASTISCH!! 
 

Naast al deze activiteiten ontvangen we elk jaar of soms maandelijks een vast bedrag van onze donateurs waar we 
als bestuur erg blij mee zijn. Ook eenmalige giften zijn van grote waarde. Een echte uitschieter dit jaar is een gift van 

de Wereldwinkel uit Lemmer € 1000,=. Een groot cadeau!      
 

Door al deze gelden kunnen wij ook het komend schooljaar weer garant staan voor het betalen van de schoolkosten 
van onze kinderen. Want daar gaat het uiteindelijk om. En dat het nodig is dat hebben we opnieuw ervaren. De 

groep is inmiddels in aantal toegenomen. Op dit moment ondersteunen wij 39 kinderen tussen 4 en 21 jaar.   
 

Een mooi resultaat in het afgelopen schooljaar is, de kans die Aswadi  
heeft gekregen om een opleiding/stage in Saoedi-Arabië te volgen. Hij 

krijgt hij deze mogelijkheid vanwege zijn goede cijfers en nog mooier 
daardoor wordt deze opleiding gesubsidieerd. Wat niet gesubsidieerd 

wordt, zoals de kosten voor verzekering, gezondheidsverklaring en 
overige documenten heeft de stichting voor hem kunnen betalen.  

Sukmi is het oudste meisje van een gezin van 3 kinderen binnen ons 
project. Zij kwam jammer genoeg een aantal punten tekort om naar 

de universiteit te mogen gaan. Toch is ze met vlag en wimpel geslaagd 
en gaat nu les geven op de lagere school in het dorp waar ze vandaan 

komt. Zo kan ze haar kennis weer doorgeven. 
  

Foto: Aantal kinderen van ons project en Desi ( zwarte hoofddoek) onze steun en toeverlaat op Bali samen met een 
aantal vrouwen die haar helpen. En alles op vrijwillige basis.  
 

Op Lombok hebben wij ons team kunnen uitbreiden met Mus een vrijwilliger die al veel doet voor de gemeenschap 

daar ter plekke. Hij wil ons graag helpen om te zorgen dat het geld op de juiste manier wordt besteed. Wij als 
bestuur zijn erg blij met hem als extra contactpersoon.   
 

Sticht ing WFCI dankt opnie uw alle mense n d ie op de e en of andere m anier  betr okke n zijn bij onze kinderen op 

Bali e n Lombok. Kijk ook op onze website: www.wfci.nl 

http://www.wfci.nl/

