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Beste lezer, 
 
We kunnen terugblikken op een mooi jaar, met ontroerende verhalen, mooie resultaten en nieuwe ontwikkelingen. 
In september 2018 kregen we de vraag van Desi ( onze steun en toeverlaat op Bali) of wij het gebouw van haar 
naschoolse opvang voor meer dan 60 kinderen financieel konden ondersteunen. Ze had onvoldoende geld om het nieuwe 
contract, huur voor de komende 5 jaar, ineens te betalen. Wij hebben haar kunnen helpen d.m.v. een renteloze lening, 
die in 2 jaar afbetaald zou worden. We waren aangenaam verrast toen in juni al het laatste deel werd afgelost. Hiermee 
beseffen we opnieuw hoe belangrijk het is om elkaar te kunnen helpen, om op elkaar te kunnen vertrouwen en 
samen te kunnen werken aan de toekomst van de kinderen. 
 
Resultaat: 5 geslaagden!!! ( zie biljage ) 
Op Bali zijn Gede Bayu en Nuralfi Laili beide geslaagd voor toeristenschool en Nur Fitri voor de technische school.  
Op Lombok gaan Anisah en Iwan het toerisme in. Dit is waar we het met z’n allen voor doen. TOP!! En hierdoor 
konden we weer kinderen uit de nieuwe aanvragen opnemen. Op dit moment ondersteunen wij 43 kinderen.  
 
Nieuwe ontwikkelingen: Interne cursus Engels. 
Aangezien veel jonge mensen de opleiding voor toerisme volgen, waarin ook veel banen te vinden zijn, is het van 
wezenlijk belang dat zij de Engelse taal voldoende beheersen. Op Bali is het niveau van Engels in het onderwijs hoger 
dan op Lombok. Nu is er een mogelijkheid op Lombok voor afgestudeerden, om in aanmerking te komen voor een 
intensieve cursus Engels van minimaal 1, maximaal 2 maanden, waarbij de student intern is en er alleen Engels wordt 
gesproken, zowel in de les als daarbuiten. Malasari heeft er al 2 maanden op zitten en de resultaten zijn verassend. 
Iwan, Anisah en Andi willen deze cursus ook graag volgen. De cursus zelf wordt vergoed, maar de internaatkosten 
komen voor eigen rekening. WFCI gaat deze kosten betalen voor onze studenten.  
Wordt vervolgd… 
 
En zoals elk jaar hebben we weer kleine en grote bedragen ontvangen van verschillende mensen en instanties, te 
beginnen bij onze vaste donateurs en jaarlijkse giften. Als bestuur hebben we een lekkere Indonesische maaltijd 
gekookt voor 60 personen voor eetcafé Rutten. Na aftrek van kosten bleef een mooi bedrag van € 400 over. 
De zonnebloemschool heeft de opbrengst van hun zendingsproject geschonken aan WFCI, ruim €600, Super!  
Via de wereldwinkel kwam een bedrag van €1000 op onze rekening te staan. Fantastisch!  
Een echtpaar uit Woudenberg vierde hun 50 jarig huwelijk en stortte vervolgens ruim € 1600 op de rekening van 
WFCI. Hoe bijzonder, we waren er met z’n allen stil van…….. 
Ook een mooi gebaar van de vader van een van onze bestuursleden. Na zijn 80ste verjaardag schonk hij €212 
Wat zijn we blij met al deze gelden, want ook dit jaar hebben wij weer alle kosten kunnen betalen.  
 
NIEUWE ACTIE:  Verloting die in september/oktober 2019 plaats gaat vinden. 
Verschillende middenstanders in onze omgeving hebben al leuke prijzen ter beschikking gesteld. Van een lekkere fles 
wijn, tot een High Tea. En wat te denken van een heerlijke Indonesische maaltijd voor 2 personen. 
Uiteraard hopen we veel loten te verkopen, ten gunste van onze stichting.  
Nadere informatie volgt eind augustus op onze Facebook site.  
 
 
Het bestuur en de kinderen van Stichting WFCI dankt alle mensen voor de financiële steun en hoopt ook komend 
jaar weer op voldoende ondersteuning te mogen rekenen. e-mail info@wfci.nl, website: www.wfci.nl 
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