Nieuwsbrief 2 jaargang
e

Samenwerken werkt!

Stichting Toppie! heeft zich afgelopen twee jaar vooral bezig gehouden met het maken connecties en
naamsbekendheid in Suriname en NL. Er is een samenwerkingsverklaring gemaakt die op de homepagina
van http://www.stichting-toppie.org/ staat. Het is in het belang van alle kinderen, ouders/verzorgers dat er
een goede samenwerking met verschillende instanties scholen enz. ontstaat zodat we samen kinderen beter
van dienst kunnen zijn. Wanneer het om kinderen gaat moeten wij elkaar zeker niet als concurrent zien maar
als een toegevoegde waarde van je eigen kunnen. Samen van en met elkaar leren, kennis delen en kennis
behouden. Samen de jeugd van Suriname begeleiden naar een positieve toekomst! Een verklaring tot
samenwerking is daarom belangrijk. Zo kunnen we goed in kaart brengen met wie we allemaal samenwerken
en welke expertise we delen! Iedereen die het belang van samenwerken inziet roepen wij dan ook op om de
verklaring te tekenen. Namens ons team Hartelijk Bedankt!
Naast de reeds gemaakte samenwerkingen zijn er ook dit jaar nieuwe samenwerkingen ontstaan tussen
o.a. * De kids van Amsterdam Oost.
We zijn gestart met een project om samen te doen in NL en zullen dit in
later stadium uitwerken tot een samenwerking in Suriname volgend
jaar. Tevens heeft Nathalie Oldenstam en Natascha een gastcollege
gegeven aan de HvA evaluatie Bijeenkomst ivm Gastcollege Kvao en St
toppie. geschreven door: Nathalie Oldenstam
15 Hbo studenten vanuit de opleiding Pedagogiek hebben een college
bijgewoond aan de Zeeburgerdijk in het kader van burgerschap,
opvoeden, jeugdzorg en autisme. Natasha Wondel vanuit stichting
Toppie heeft haar verhaal verteld, en dit deed ze op een
indrukwekkende manier. De studenten hebben aandachtig geluisterd
naar de tips die ze meekregen vanuit een volwassen persoon die zelf ook autistisch is. Het omgaan met
kinderen, de communicatie, het luisteren, het geduld dat je op moet brengen, en de manier waarop
mensen met autisme behandelt worden in deze Maatschappij. Natasha heeft verteld dat je nooit mag
opgeven, en moet werken vanuit de krachten van de persoon met autisme. Blijven herhalen, samenwerken
en geloven in wat je kan, zijn de wijze woorden en tips die de studenten meekregen vanuit de praktijk. Er
werden aantekeningen gemaakt, vragen gesteld, en er was interactie tussen Natasha en de 1e jaar
studenten van de opleiding Pedagogiek van het Hva. De samenwerking hebben we als prettig ervaren, en
de studenten zijn met een goed gevoel de deur uitgelopen. Ga zo door Natasha, ook wij (Kvao team en de
stagiaires) hebben heel wat geleerd op het gebied van Autisme. Stichting de Kids van Amsterdam Oost
https://www.facebook.com/KidsvanAmsterdam

* We hebben een samenwerkingsverklaring mogen tekenen bij stichting Collectief
Overzee Suriname http://www.stgcos.nl/

Nieuwe vrienden (donateurs) van stichting Toppie! 2015 o.a.
 stichting Toppie! heeft er nieuwe maandelijkse sponsor bij Hartelijk welkom en bedankt
mevr. Valerie Reid.


Stichting ZALM (Zorg Almere)

heeft 8 grote zakken Lego geschonken, Bedankt Jennie Scheltens en het

team van stichting Zalm

http://www.stichtingzalm.nl/



Lesly Jongens van studio Phunc willen we graag weer bedanken voor het gratis nieuwe ontwerp van
onze flyers, Banner enz. http://www.studiophunc.nl/

http://www.studiophunc.nl/flyer-voor-stichtingtoppie/http://www.studiophunc.nl/een-logo-voor-stichting-toppie/



De heer Etienne Bastien heeft meer dan 300 kinderboeken gedoneerd aan stichting Toppie!



Mevr. Erica van Engel, www.differeve.com ondersteunt Toppie met gratis advies i.v.m. sponsorwerving

Graag willen we onze eerste sinds 01-07-2013 vaste maandelijkse donateurs
de heer en mevrouw Kikkert uit Huizen (oom Daan en tante Theo) speciaal
in het zonnetje zetten en hartelijk bedanken voor uw vertrouwen in Toppie!

Alle vrienden van stichting Toppie! kunt u vinden op
http://www.stichting-toppie.org/donaties Uiteraard willen we onze donateurs hartelijk bedanken! Het werk van
Stichting Toppie! kan bestaan mede dankzij de waardevolle giften van donateurs. Alleen zo kan Stichting
Toppie! ervoor zorgen dat zo veel mogelijk kinderen met Autisme in Suriname een kans krijgen om hun eigen
toekomst positief te beïnvloeden

We zijn super trots dat we 2 vaste nieuwe vrijwilligers mogen verwelkomen:


mevr. Oltagracia Vaarnold: - begeleidster voor jongeren met een
beperking, Diploma Sociaaldienstverlener MBO Niveau 3
woord van: VROEGER DACHT IK DAT MIJN BEPERKINGEN MIJN GRENZE WAREN:
Mijn motivatie om mij aan te sluiten bij stichting Toppie komt voor uit mijn
interesse in het omgaan met mensen. Het geeft mij een voldoening mensen op
weg te helpen om niet te denken in beperkingen maar in het zien van kansen en
mogelijkheden. Mijn missie en mijn visie is mij inzetten voor kinderen in
Suriname. Hun te helpen en te realiseren dat er mogelijkheden bestaan. Stichting Toppie sluit hier precies
bij aan.


mevr. Stacy Grunberg:
Woord van: Na een aantal gesprekken die ik met Natascha Wondel was ik
diep geraakt door haar passie en innerlijke overtuiging die zij geeft aan
Stichting Toppie. Al snel werd voor mij duidelijk dat ik het eens was met de
slogan 'wij zijn niet anders wij denken anders'. Kinderen met Autisme
hoeven naar mijn mening niet beperkt te zijn op het gebied van onderwijs,
werk, communicatie of het aangaan en onderhouden van sociale relaties.
Een ander belangrijk punt is het creëren van bewustwording en draagvlak
binnen een samenleving gepaard gaat met vallen en opstaan, de wetenschap dat dit niet direct
gebonden is aan tijd maar aan de innerlijke overtuiging maakt dat ik tot de conclusie gekomen ben
om mijn overtuiging te verenigen met de missie van Stichting Toppie.
Het bestuur en het team van Toppie vindt u op: http://www.stichting-toppie.org/contact/bestuur

Stichting Toppie
gemaakt via zijn
Thanks Stephen !!

goes to America, Stephen Hinkel heeft promotie
sport! En maakte meerder foto’s voor Toppie!

 Toppie ging ook met bekende BN-ers op de foto met o.a.: Tante Es ( de heer Jorgen. Raymann,)
Roué Verveer, Jandino Asporaat, Howard Komproe en Murth Mossel







Sponsorwerving: Nu onze “fundering” van stichting Toppie! steeds sterker wordt is het echt
tijd om op zoek te gaan naar grote of meerdere kleine sponsoren en donateurs. Die bereid zijn
stichting Toppie te ondersteunen in de bouw enz. Er wordt ons veel gevraagd nu pas? Ik kan u
zeggen dat we in het begin van Toppie ook geprobeerd hebben om sponsoren te vinden, helaas
met de gebruikelijke afwijzingen en dat is eigenlijk ook heel normaal want we hadden nog géén
naamsbekendheid en men wist niet wie we waren. Daar hebben we de afgelopen twee jaar hard
aan gewerkt.
We zijn nu dan ook druk met het team bezig om een goede wervingscampagne op te zetten en
hiervoor krijgen we hulp van mevr. Erica Engel. We houden u hiervan uiteraard op de hoogte.
stichting Toppie! staat op 4MORGEN doneren zonder dat het u geld kost. http://4MORGEN.org
Gratis doneren voor iedereen! en Gratis inschrijven!
stichting Toppie heeft een ANBI status, helaas wordt hier nog géén gebruik van gemaakt door
bedrijven enz, maar wat betekend dat ANBI nou voor u als donateur?
Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of
vennootschapsbelasting http://anbi.nl/belastingvoordeel/

Indien u na het lezen van onze nieuwsbrief en een kijkje heeft genomen op onze website en enthousiast
bent geworden over wat stichting Toppie! doet en u wilt ons hierbij helpen in welke vorm dan ook,
Heel graag samenwerken werkt!

Op http://www.stichting-toppie.org leest u hier alles over.
We staan uiteraard op voor een persoonlijk gesprek.

Het is heel mooi te zien dat er steeds meer vragen komen uit Suriname van ouders, leraren enz.
Indien mogelijk helpen wij uiteraard al via mail en telefoon.
Ook krijgen we veel aanvragen van stagiaires die graag bij Toppie zouden willen stage lopen.
Nog één jaar en dan gaan het gezin van Roberto en Natascha (r)emigreren. Cynthia Lisse vertrekt al mei
2015 en gaat het één en ander voor stichting Toppie doen in Suriname. We hopen dan ook dat in dit
laatste jaar we de grote stappen kunnen maken zodat we actief in 2016 kunnen beginnen met het o.a
informatie dagen houden en het ondersteunen van kinderen met Autisme in Suriname. We hebben reeds
ook een sponsor gevonden voor zonnepanelen want het is belangrijk dat stichting Toppie! een duurzaam
project wordt en ook een goed voorbeeld wordt voor de kinderen hoe om te gaan met het milieu. We zijn
nu ook druk met het aanvragen voor een stuk land voor Toppie! in Suriname. Al met al nog een spannende
de tijd te gaan. Maar wij geloven in Stichting Toppie! u toch ook ?

Namens het hele team van stichting Toppie!
Bedankt voor uw tijd onze nieuwsbrief te lezen, we staan uiteraard op
voor suggesties!

