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Namens het Team van stichting Toppie! wensen wij u vrolijke feestdagen
en een gezond en toppie! 2015
Stichting Toppie! heeft er een nieuw bestuurslid bij, van harte welkom!
Cynthia Lisse

Maatschappelijk werkster (HBO-pedagogiek - H.B.O-MWD)
een warme vrouw met 23 jaar ervaring en we zijn dan ook erg bij dat zij zich
vrijwillig zal inzetten voor stichting Toppie! ( Cynthia:” Ik wil mij inzetten voor de
kinderen in Suriname om hun te leren niet meer te denken in beperkingen maar in krachten
en mogelijkheden en hun helpen deze te realiseren. Stichting Toppie sluit precies aan mijn
Missie en Visie.

Het afgelopen half jaar hebben we veel Facebook vrienden mogen
verwelkomen (305 in totaal)
https://www.facebook.com/pages/Stichting-toppie/356432034468906
en hopen we er uiteraard er meer vrienden van Toppie! te mogen
verwelkomen in 2015!
En ook op LINKED in maken we connecties
https://www.linkedin.com/profile/view?id=249472413&trk=nav_responsiv
e_tab_profile
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Het jaar 2015 zal ook vooral in het teken komen te staan van het
werven van Sponsoren! (ook giften in Natura! zijn van harte welkom)
We hebben in de afgelopen twee jaar hard gewerkt aan om een sterke
“fundering” op te zetten o.a. door naamsbekendheid in Suriname en met
connecties en/of samenwerkingen met instanties, scholen, bedrijven enz.
We zullen ons nu meer gaan inzetten en mee gaan doen met Crowdfunding
enz. Zodat we straks van start kunnen in Suriname. Samenwerken zodat
niemand meer beperkingen ziet maar kansen! En daar hebben we u bij
nodig want positief Samenwerken werkt!
Het belang van Donoren Het werk van Stichting Toppie! kan alléén
bestaan dankzij de waardevolle giften van donateurs. Alleen zo kan
Stichting Toppie! ervoor zorgen dat zoveel mogelijk kinderen met Autisme
in Suriname een kans krijgen om hun eigen toekomst positief te
beïnvloeden. Met uw gift is het mogelijk om een coach programma op
niveau aan te bieden. Zo kan Stichting Toppie! samen met u kinderen met
Autisme een mogelijkheid op goede kansen in de samenleving geven. Dit
zal niet alleen de kinderen, maar de gehele omgeving positief beïnvloeden.
Samenwerken werkt! Wilt u meer weten hoe u Stichting Toppie! kan helpen
haar werk goed te doen dan nodigen wij u uit een kijkje te nemen op onze
webpagina: http://www.stichting-toppie.org/donateurs
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Uiteraard betekent sponsoring ook iets voor u als sponsor! U krijgt als
sponsor het privilege om de naam en het logo van uw bedrijf te gebruiken
op ons promotiemateriaal, onze website en de presentaties op
bijeenkomsten georganiseerd door stichting Toppie!.En uiteraard kunt u
zich profileren als maatschappelijk verantwoord ondernemer en levert dat
een waardevolle bijdrage aan de naamsbekendheid van uw bedrijf.
Zo heeft stichting Toppie! zelfs hulp gekregen uit de Amerika. Via onze FB
pagina heeft de heer Stephen Hinkel voor ons een promofilmpje gemaakt
en meerdere foto’s met het T-shirt van Toppie! (met dank aan Marisa Lisse)

https://www.youtube.com/watch?v=AlJl5axj90k&index=4&list=UUuQL7cnov
RhmWXxT0aS1_uA
Wilt u dat Stephen Hinkel nog meer sport-promofilmpjes voor stichting
Toppie! maakt? doneer dan 10 euro op Giro 8111877 o.v.v. Sport en maak
kans op één van de Toppie! cadeautjes. Eind januari 2015 zullen we 3
prijswinnaars bekend maken die een T-shirt of een Toppie! jaarkalender
winnen.
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Namens het team van stichting Toppie bedanken we Guillaume Kloof
van CreateAppsHere.com voor het maken van de geweldige Kerst Logo
Originele ontwerp Logo gemaakt door Lesly Jongens van Studio Phunc
die ons ook dit jaar verblijde met een óók nog een nieuwe Flyer
http://www.studiophunc.nl/portfolio_item/flyer-voor-stichting-toppie/

Ook hebben we dit jaar een gift mogen ontvangen van een hele jonge
sponsor Norah Horst 9 jaar! Bedankt lieve Norah.
Bedanken we de familie Mellema voor het leesmateriaal voor het infocentrum van Toppie! voor ouders en verzorgers.
Hierbij willen we iedereen die Stichting Toppie! een warm hart toedraagt
op welke manier dan ook hartelijk bedanken voor jullie steun en
vertrouwen.
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Namens het bestuur van stichting Toppie! wensen wij u een gezond en
een Toppie 2015 toe. Tan bun (tot ziens)
Roberto Wondel

Natascha Wondel

mw. Ingrid Jonker
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dhr. R. Grunberg

mw. Warnier-Kikkert

mw. C.Lisse

http://www.stichting-toppie.org/contact/bestuur
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