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Beste lezer, 
We kijken terug op weer een mooi jaar! Steeds meer mensen maken kennis met onze Stichting en raken enthousiast bij 
het horen van onze manier van werken. Allereerst kunnen wij garanderen dat alle gelden worden besteed aan de 
schoolkosten voor onze kinderen en dat er niets aan de strijkstok blijft hangen. Maar nog belangrijker is de wetenschap, 
dat ruim 40 kinderen en jong volwassenen de kans krijgen een vak te leren, om daarna een baan vinden, waardoor zij 
zichzelf en de familie kunnen onderhouden.  
 
We geven u graag een beeld van de verschillende scholen waar de kinderen naar toe gaan.  
Op Bali ondersteunen we op dit moment 14 kinderen, 7 jongens en 7 meisjes. Daarvan zitten 4 kinderen op de lagere 
school en 3 in de brugklas. Vanaf dit schooljaar hebben we in totaal 7 tieners en jongvolwassen die op een vakschool 
zitten, waarvan 3 in het eerste jaar. In sommige gezinnen verdient een van de ouders nog een beetje. Dan betalen 
we, in overleg met de ouders de helft van de schoolkosten. In andere gezinnen is nauwelijks voldoende geld om eten 
te kopen. Dan neemt de stichting 100 % van alle schoolkosten voor haar rekening. Desi, onze steun en toeverlaat, 
rijdt 2 x per jaar, op haar brommertje, langs alle scholen, om ter plekke het benodigde schoolgeld te betalen en daar 
een bewijs van te ontvangen. Kleding, schoeisel en schoolgerei wordt aangeschaft waar nodig. Van elke uitgave 
ontvangen wij via mail of whatsapp een bon. Desi ontvangt van ons alleen een tegemoetkoming in de benzinekosten 
voor haar brommertje en wij ondersteunen haar financieel waar nodig, voor haar naschoolse opvang. 
 
Op Lombok zijn Mun en Mus degenen die alles regelen. Hier vallen inmiddels 27 kinderen onder ons project, vooral 
ook omdat hier is de nood vaak nog hoger is. De groep op Lombok vertegenwoordigt 12 meisjes en 15 jongens. Een 
derde van hen zit nog op de lagere school en 2 op de kleuterschool. Zowel op Bali als op Lombok is de lagere school 
gratis, dus betalen we ook voor deze kinderen op dit moment alleen schoolkleding en schoeisel enz.  
9 kinderen zitten nu in de brugklas en op de vakschool zijn inmiddels 6 tieners fanatiek aan het leren. Voor de 
meesten van hen betalen we 100 % van alle schoolkosten incl, schoolkleding enz. Maar ook bijv. stage kosten.    
 
En nu de resultaten, GESLAAGD! want daar zijn we het meest trots op: 
In 2015 hadden we Rian, Kadek, Titis en Juanda, die allen ook meteen aan de slag konden in het toerisme. 
Yulianti mocht in 2016 haar diploma in ontvangst nemen. 
Sukmi kreeg in 2017 na haar examen meteen een baan, als lerares in haar eigen dorp. Aswadi heeft afgelopen jaar 
de subsidie voor zijn stageplek in Saoedie Arabië zelf verdient, vanwege zijn mooie cijfers. Ook hij heeft inmiddels 
zijn papiertje en een baan. 
In juni dit jaar konden we opnieuw afscheid nemen van 2 kanjers, Rizki en Andi.  
Zij zijn nu volop aan het solliciteren….  
Hier doen we het voor, een toekomst voor al deze jonge mensen!!      
 
Maar voordat zij een vak beheersen is het nodig om zeker 10 tot 12 jaar 
onderwijs te volgen. Om de kosten hiervoor per jaar te kunnen betalen zijn we 
blij met elke donateur, gift, actie en andere ondersteuning. Zo heeft de actie “Tropen in de polder”, een gezellige 
Indonesische markt, tijdens de tulpenroute van afgelopen jaar, een mooi bedrag van € 1000 opgeleverd.  
Naast een aantal gulle particuliere giften bracht de kerstmarkt in Rutten opnieuw bijna €300 op.  
Naast onze trouwe donateurs, hopen we dit jaar ook nieuwe donateurs te mogen begroeten. Dat zou fantastisch zijn! 
 
Stichting WFCI dankt alle mensen voor de financiële steun en hoopt ook komend jaar weer op voldoende 
ondersteuning te mogen rekenen voor onze kinderen op Bali en Lombok. Kijk ook op onze website: www.wfci.nl 

http://www.wfci.nl/

