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De afgelopen maanden zijn we weer druk in de weer geweest met Stichting Toppie! Dat is
normaal zult u zeggen, dat is de investering die je moet maken om zo’n geweldige stichting
als de onze van de grond te krijgen. U hebt daar helemaal gelijk in en we doen dit dan ook
met hart en ziel en met enorm veel plezier. Stichting Toppie! is het waard!! Door middel van
deze nieuwsbrief willen wij u op de hoogte houden van het wel en wee van onze Stichting en
wat we bereikt/gedaan hebben en waar we naar toe willen werken.
Interview
Natascha Wondel heeft een interview gehouden met Ruud. Ruud is een jonge ondernemer met
autisme. Ruud staat ontzettend positief in het leven en vertelt in dit interview hoe het voor
hem is om te leven in onze maatschappij met autisme.
U kunt dit interview beluisteren via Youtube: http://youtu.be/rYydaXNCRrY of u kunt bij
de zoekbalk: Stichting Toppie! intypen.
Wij zijn van plan om vaker iemand die een vorm van autisme heeft te interviewen, zodat
“onze” kinderen in Suriname straks filmpjes kunnen bekijken en samen met hun ouders het
besef krijgen dat het mogelijk is om in de maatschappij te leven en te functioneren met
autisme. Ieder kind verdient deze kans!
Sponsoring
We zijn druk bezig om sponsoren en donateurs te werven, met uw gift en donaties kan
Stichting Toppie! doen waar ze voor staat. Wij willen door middel van het positief
coachen/begeleiden van kinderen met een autistische beperking in Suriname, de kinderen
helpen het gevoel van eigenwaarde en zelfredzaamheid (terug) te geven. Help ons daarom
helpen!!! U kunt dit op één van de volgende manieren doen:




Print onze bijgevoegde sponsorbrief uit en hang deze in het zicht. Wellicht heeft u
naast u zelf kennissen, vrienden die graag iets voor ons willen betekenen. Mail dan
aub onze sponsorbrief ook naar hen door.
Word donateur van Stichting Toppie!
Help met een gift. Ieder bedrag is van harte welkom. Rekeningnummer NL41 INGB
0008 111877 t.n.v. Stichting Toppie!

Stichting Toppie! is een ANBI: een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit betekent dat u
giften aan onze Stichting mag aftrekken voor de inkomsten belasting.
Wij staan achter onze Stichting Toppie!, u toch ook?
Mocht u nog meer informatie willen, dan zijn wij uiteraard bereid om een en ander mondeling
toe te lichten. Schroom niet om contact met ons op te nemen.
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Enquête
Voor een goede basis dien je onderzoek te doen. In samenwerking met ons bestuurslid, de
heer Roëll Grünberg (Psychiatric Specialist Nursing & Projects at Owner), zullen wij begin
juli starten met een marktonderzoek. Door middel van een enquête willen wij onderzoeken
hoe het is met de psychische gesteldheid van de jongeren in Suriname.
Wij proberen onder meer antwoordt te krijgen op de volgende vragen:




Welke psychische beperkingen komen er voor bij de jeugd/jongeren in Suriname en
wat zijn daar de gevolgen van?
Hoe groot is deze doelgroep in Suriname en waar liggen de behoeften?
Hoe kan er worden samengewerkt door de verschillende instanties/stichtingen.

Wij hebben al ontzettend veel positieve respons gehad op onze Linkedin-aanvraag of mensen
bereid zijn om deze enquête in te vullen.
Wellicht heeft u nu de vraag, waarom wij deze enquête niet speciaal richten op autisme, want
dat is toch waar onze Stichting voor staat. Wij zijn ons er van bewust dat ook andere kinderen,
al dan niet met een beperking, hulp c.q. begeleiding nodig hebben. Onze passie en droom is
om Stichting Toppie! uit te laten groeien tot een “grote” samenwerkende Stichting. Niet
alleen samenwerken met andere instanties en stichtingen, maar ook samenwerken met de
lokale bevolking en het bedrijfsleven in Suriname. Naar onze mening verkleint deze aanpak
het feit dat elk kind dat hulp nodig heeft tussen wal en schip zal vallen. Door deze enquête
breed in te zetten en ons te richten op bovenstaande vragen, hopen wij dat er waar nodig is
gericht(er) aandacht/zorg zal komen om de jeugd een “gezondere” toekomst te bieden.
Twinning Partner
Wij zijn nog driftig op zoek naar een Twinning Partner in Nederland. Met de
Twinningfaciliteit wordt samenwerken gestimuleerd tussen vergelijkbare organisaties, ofwel
spiegelorganisaties. In de Twinning-relatie tussen Suriname en Nederland staat de “collegatot-collega” benadering centraal. Daarbij is er sprake van een horizontale, niet-hiërarchische
relatie, waarin elementen als gelijkwaardigheid, wederkerigheid en duurzaamheid belangrijke
kenmerken zijn. Wij hopen u in een volgende nieuwsbrief te kunnen vertellen dat wij een
partner hebben gevonden. Wilt u informatie over wat een Twinning partner inhoud
(http://www.utsn.nl).

Iedereen alvast hartelijk dank en we blijven jullie op de hoogte houden!
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