Beste lezer,
Juli 2020.
Een heel ander jaar dan de voorgaande jaren. Het Coronavirus houdt ons allen in de greep. Niemand uitgezonderd. Ook op Bali en
Lombok geldt vanaf maart een complete lockdown en daarmee zijn eveneens de scholen gesloten. De impact is groot. Krijgen we
hier in Nederland op verschillende niveaus nog een financiële tegemoetkoming, daar moet iedereen zichzelf zien te redden. Nu het
toerisme wegblijft, zijn er nagenoeg geen inkomsten. Voor heel veel gezinnen betekent dit armoede en is het continue passen en
meten. Gelukkig is tot nu toe geen van onze kinderen getroffen door het coronavirus. 3 van onze studenten zaten in het
eindexamenjaar. Net zoals bij ons in Nederland konden zij het examen op afstand afronden en zijn ze alle 3 geslaagd. TOP!!
(zie bijlage) Hopelijk kunnen de scholen het nieuwe schooljaar met een schone lei starten.
Afscheid
Voordat we verder gaan met alle activiteiten van afgelopen jaar, willen we stilstaan bij het overlijden van Tonny Buijzen. Tonny
was jarenlang een van onze contactpersonen op Bali en erg begaan met de kinderen van Stichting WFCI. Naast onze stichting
was hij heel nauw betrokken bij Stichting YPAC, die zich inzet voor mensen met een beperking op Bali. Hij heeft ook veel voor
deze Stichting betekend. Wij gaan hem zeker missen.
Voor Mun was het een extra zwaar en verdrietig jaar. Vlak na het overlijden van Tonny moest hij afscheid nemen van zijn
moeder. Ze was al langere tijd ziek, maar is toch nog vrij plotseling overleden. Dat heeft ons als bestuur, en Sjaak in het
bijzonder, erg geraakt. Het was fijn, dat Sjaak hem in februari van dit jaar kon opzoeken. Wij wensen Mun heel veel sterkte toe.
Engelse les
Wat onze kinderen betreft, de aanvullende Engelse les op Lombok, blijkt erg succesvol te zijn. Studenten krijgen de kans om 1
maximaal 2 maanden op een interne school goed Engels te leren. Dit is van groot belang voor een baan in de toeristische
sector. Nog mooier is, dat we één van onze studenten binnenkort kunnen gaan inzetten om basis lessen Engels te geven aan
andere leerlingen in de omgeving. Zo ontstaan weer nieuwe kansen en mogelijkheden om kinderen te helpen.

Giften en Presentatie
Afgelopen jaar hebben we weer 2 uitzonderlijk grote giften ontvangen. Allereerst van Kringloopwinkel De Voorhof in
Woudenberg. Elk jaar zoeken zij een goed doel voor een deel van de opbrengst. Dit jaar zijn wij, door een van onze donateurs,
die als vrijwilliger werkt in deze kringloopwinkel, voorgedragen en hebben wij €1000 mogen ontvangen. Wat een fantastische
geste van deze organisatie. Daarnaast ontvingen we voor de 2de keer in 5 jaar € 1000 van een organisatie die niet met name
genoemd wil worden, maar duurzaamheid en zelfredzaamheid hoog in het vaandel heeft. Wij ervaren deze financiële
ondersteuning als een mooi gebaar en een groot vertrouwen in onze Stichting en onze werkzaamheden.
Tot slot hebben Marijke en Maria een presentatie mogen verzorgen bij de Vrouwenvereniging van Nagele. De inkomsten van
deze avond komen weer geheel ten goede aan onze kinderen en we kunnen terugkijken op een mooie avond met enthousiaste
dames. We hopen binnenkort , weer voorzichtig, plannen te kunnen gaan maken voor een nieuwe actie: een Benefietconcert.

WFCI Nieuwsbrief juli 2020

De grote WFCI verloting vorig najaar, is een daverend succes geworden. De trekking vond plaats onder toezicht van notaris van
Hattum en werd live uitgezonden op Facebook. Alle prijswinnaars hebben na de verloting hun prijs ontvangen. Naast
verschillende waardebonnen en leuke hebbedingen, waren er een paar uitschieters bij. De helikoptervlucht over de
tulpenvelden, die plaats zou vinden afgelopen april, is door het coronavirus uitgesteld tot volgend jaar. Het coachtraject,
aangeboden door Apo-OnzeZorg, heeft inmiddels naar tevredenheid plaatsgevonden. En de door het bestuur verzorgde
Indonesische rijsttafel voor totaal 20 prijswinnaars, in dorpshuis de Stiepe in Rutten, was een groot succes en bijzonder gezellig.
De gasten kwamen vanuit Nijmegen, Deventer, Emmeloord, Creil en Rutten. De totale opbrengst van de verloting was maar
liefst € 1643 ( incl. 2 giften) Nogmaals dank aan allen die betrokken waren bij deze WFCI verloting!! Zonder lotenkoper of
prijsgever was ons dit niet gelukt!

Voor nu wensen wij iedereen een mooie zomer toe. Pas goed op jezelf en op elkaar en blijf gezond!!
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Andi Irawan 20 jaar, SMA

Nurmala Soleha 18 jaar, SMK

Het bestuur en de kinderen van Stichting WFCI dankt alle mensen die onze Stichting een warm hart toedragen,
zowel op financieel vlak, als door medewerking aan activiteiten. NL68 RABO 0118 5007 24
Secretariaat: e-mail info@wfci.nl,
Volg ons via website: www.wfci.nl of op facebook: https://www.facebook.com/WFCI-100838583661304/
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Andi Cahaya 19 jaar, SMK
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