Beste lezer,
Oktober 2021.
Eindelijk……, eindelijk zijn er weer positieve berichten uit Bali en Lombok. De scholen zijn weer begonnen!!
Het lijkt erop dat ook in Indonesië een voorzichtige start is gemaakt met het versoepelen van de coronamaatregelen, door in ieder
geval de scholen weer te openen. Al blijft het dragen van een mondmasker een must en zijn de grenzen voor toerisme nog steeds
gesloten. Gelukkig wordt er momenteel meer vaart gemaakt met het vaccineren. Ook hier bepaalt de vaccinatiegraad in
hoeverre het land weer open kan voor toerisme.
Helaas hebben we moeten constateren dat er voor veel gezinnen uit ons project op Bali geen mogelijkheden waren om in hun
dorp te blijven. Door de gevolgen van Corona kwamen de toch al weinige inkomsten te vervallen en moesten ze op een andere
manier aan eten zien te komen. Meestal is op het land werken de enige mogelijkheid. Daarom zijn veel gezinnen vorig jaar al
vertrokken naar familie elders op Bali of zelfs naar Java. We verwachten deze gezinnen met hun kinderen voorlopig niet terug.
Dit betekent dat op Bali de groep van kinderen, die in ons project waren opgenomen, kleiner is geworden.. De overgebleven
kinderen pakken de draad weer op en daar hebben we de schoolgelden reeds voor betaald.
Op Lombok is de situatie anders. Daar wonen de families veel dichter bij elkaar en zijn ze sowieso al veel afhankelijker van
elkaar en de mogelijkheden ter plekke. Uiteraard hebben hier alle maatregelen en beperkingen door corona, dezelfde effecten
op onze schoolgaande kinderen als op Bali. Maar gelukkig zijn zij op Lombok wel allemaal in ons project gebleven en dus
kunnen ze, nu de schoolgelden zijn betaald de school weer oppakken.
Natuurlijk hebben de meeste kinderen leerachterstand opgelopen, maar dat geldt voor veel schoolgaande kinderen over de
hele wereld.
Uiteraard heeft corona er ook toe geleid dat wij als stichting het afgelopen jaar geen enkele actie, presentatie o.i.d. hebben
kunnen organiseren. Gelukkig hebben we een aantal vaste donateurs, waardoor er toch wat inkomsten zijn dit jaar.
Bovendien ontvingen wij eind 2020 een aantal mooie giften: € 750,- van de Kringloopwinkel in Woudenberg, € 1000,- van de
wereldwinkel in Friesland en via Marianne Reussing € 250,- van het bedrijf waar zij werkt. Mede daardoor staat WFCI er
financieel toch gunstig voor.
Maar natuurlijk gaan we weer spoedig vol goede moed van start met nieuwe activiteiten.

We willen nu meer dan ooit deze kinderen helpen door kansen te creëren voor diegenen die graag naar school willen maar dat
zelf niet kunnen bekostigen, met zicht op een betere toekomst.
Dit lukt ons zeker, samen met jou en alle andere betrokkenen!

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.
Secretariaat: e-mail info@wfci.nl, Bank: NL68 RABO 0118 5007 24 Volg ons via website: www.wfci.nl

WFCI Nieuwsbrief oktober 2021

We zijn wel op zoek naar nieuwe ideeën en enthousiaste mensen als aanvulling op ons bestuur. Weet jij iemand of heb je zelf
een leuk idee laat het ons weten.
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