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Oktober 2022, beste lezer, 
 
Nieuw bestuurslid 
Na 2 jaren van beperkingen en weinig mogelijkheden door Corona, hebben we de draad weer volledig opgepakt. Intussen 
hebben wij ons nieuwe bestuurslid, Fyke van Amerongen uit Emmeloord, welkom mogen heten. We zijn erg blij met haar 
toetreding en haar enthousiasme over het feit, dat Stichting WFCI daadwerkelijk veel betekent voor een groot aantal 
kinderen op Bali en Lombok, de lijnen kort zijn  en alle gelden tot de laatste cent op de juiste plek terecht komen.   
 
Geslaagd 
In de afgelopen jaren hebben al veel pupillen, met hulp van WFCI, een vak geleerd en een baan gevonden . ( zie 
bijlage)  Dit  jaar zijn zelfs 4 studenten met een diploma naar huis gegaan. Opnieuw 4 jonge mensen die daarmee 
een kans hebben op een betere toekomst. Niet alleen voor zichzelf maar ook voor de naaste familie. Dit is waarvoor 
wij ons, als bestuur in Nederland en de begeleiders op beide eilanden, met volle overtuiging  inzetten.    
 
Donaties 
Wij zijn dan ook blij dat we in 2022 weer aantal mooie giften mochten ontvangen. Als eerste willen we 
Kringloopwinkel Woudenberg opnieuw bedanken voor het prachtige bedrag van €750. Geweldig en heel welkom!!   
Daarnaast ontvingen we van verschillende personen verjaardagsgelden en werden er opbrengsten van presentaties 
en workshops aan WFCI geschonken. Van grote waarde zijn natuurlijk ook de vaste donateursgelden en jaarlijkse 
bijdragen.  
 
Duurzaamheid 
Maar zo langzamerhand realiseren we ons als Stichting, dat duurzaamheid en circulair ondersteunen meer 
aandacht verdient. Het komende jaar gaan wij onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om meer continuïteit ter 
plekke te creëren.   
Er zijn al een aantal voorbeelden uit het verleden. Zoals een jongeman, die inmiddels een goede baan heeft en nu 
de schoolkosten voor zijn broer betaalt. Of een jong meisje dat, naast haar werk als leerkracht, extra lessen Engels 
voor een aantal van onze pupillen verzorgt.   
We willen ook gaan bekijken of en wie er van onze ex-studenten in staat zou zijn om een gedeelte van de 
studiekosten aan WFCI terug te betalen. Uiteraard alles in overleg met de begeleiders en afgestudeerden en 
afgestemd op culturele en sociale normen en waarden op zowel Bali als Lombok.  
Onze voorzitter, Sjaak Franke, hoopt eind dit jaar (op eigen kosten) de beide eilanden te kunnen bezoeken en alle 
betrokkenen te ontmoeten.  Wordt vervolgd…   
 
Ondersteuning en acties 
Vanzelfsprekend realiseren we ons als bestuur, dat op dit moment voor een grote groep mensen in Nederland de 
nood ook hoog is. Toch hopen we op uw ondersteuning te mogen blijven rekenen. Elk kind verdient toch een kans?  
Als bestuur beraden we ons op het organiseren van weer een grote activiteit, die de kas van WFCI in ruime mate zal 
spekken. Daarover volgend jaar meer!       
 
Het bestuur en de kinderen van Stichting WFCI dankt alle mensen die onze Stichting een warm hart toedragen, 
zowel financieel, als door medewerking aan diverse activiteiten. Rabobank NL68 RABO 0118  5007 24   
 
Secretariaat:  info@wfci.nl   Volg ons:  www.wfci.nl  : https://www.facebook.com/WFCI-100838583661304/ 
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