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Stichting Toppie! bestaat 4 jaar!
03-05-2013

03-05-2017

Vier jaar geleden hebben Roberto en
Natascha Wondel samen hun
gezamenlijke droom omgezet van visie in
een missie - stichting Toppie!
www.stichting-toppie.org
Nu vier jaar verder kunnen wij met trots
zeggen dat wij met vallen en opstaan
geleerd hebben dat het niet eenvoudig is
een non profit stichting op te zetten in
Suriname. Desondanks opgeven is géén
optie. Trots dat wij nu samen met een
geweldig team van enthousiast
deskundige, ervaringsdeskundige en
andere vrijwilligers die samen hun
krachten bundelen zijn gegroeid. Wij
kijken uit naar een vruchtbare
samenwerking.
Stichting Toppie! Zal zich in 2017
vestigen in Suriname.

.
Ondertussen zijn wij uiteraard
doorgegaan met de voorbereidingen.
Helaas door de crisis in Suriname is
het ook moeilijk om samenwerkingen
en of hulp te krijgen.
Een goede fundering, werkmateriaal

stichting Toppie! Wil iedereen bedanken die ons in de
afgelopen jaren hebben gesteund
Op welke manier dan ook. Ook willen wij alle mensen &
bedrijven bedanken voor de donaties in natura.
Bedankt voor jullie vertrouwen !
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Autisme:
Onze maatschappij kan hier
niet meer om heen. Als bedrijf,
school, organisatie of persoon
komt u hoe dan ook in contact
met mensen met autisme.
Als klant, bezoeker, collega,
leerling of werknemer maar
ook als opdrachtgever of zelfs
als hulpverlener. Bij mensen
met autisme werkt de
informatieverwerking in de
hersenen op een andere
manier.
Omdat mensen met autisme
op een andere manier
waarnemen en verwerken
ontstaan er nogal eens
misverstanden in o.a. de
communicatie. Soms met
verstrekkende gevolgen voor
alle partijen.
Iemand kan vaardigheden en
compenserende strategieën
ontwikkelen om gedrag te
"verbeteren". Sociale
vaardigheidstraining, waarin
men leert hoe zich “te
gedragen” in verschillende
sociale situaties, worden vaak
van grote waarde ervaren voor
mensen met Autisme.

2017 is goed gestart voor stichting Toppie!
•

Onze eerste toekenning subsidie. Dit is een mooie
start, wel hebben nog 90% te gaan en zijn wij dan
ook blij dat Martine Stoppelburg van BIS bureau
international samenwerking. Stichting Toppie! Gaat
ondersteunen met de aankomende
sponsoraanvragen.

•

Mevr. Maureen Wells is toegetreden tot het bestuur
van stichting Toppie! in Suriname. woord van: Ik ben
Maureen Wells, Ik woon in Suriname. In 2015 ben
ik geremigreerd . Ik werk als leerkracht en zie dagelijks
kinderen die buiten de boot vallen. Door onwetendheid
van veel leerkrachten worden kinderen met speciale
behoeften neergezet als dwars, vervelend of erger nog
dom. Stichting Toppie! heeft de expertise om deze
kinderen met name autisten te helpen. Ik werk daar
graag aan mee.

De afgelopen maanden hebben we veel gesprekken gehad
met instanties zoals het BSO – MBO en met psychologen en
andere Deskundige. Het is toppie om te merken dat men
positief openstaat voor een samenwerking: voordelen van een
onderlinge samenwerking zijn:

•
•
•
•
•

Betere begeleiding van ouders en kinderen
Kwaliteitsverhoging en het bieden van vertrouwen
Samenwerkend leren door krachtenbundeling
Successen met elkaar verbinden door innovatiekracht
Betere resultaten door focus op gezamenlijke doelstellingen.

Een verklaring tot samenwerking met andere organisaties is daarom zo
belangrijk. Zo kunnen wij goed in kaart brengen met wie wij samenwerken
en welke expertise wij delen! Iedereen die het belang van samenwerken
inziet roepen wij dan ook op om de samenwerkingsverklaring in te vullen,
te tekenen en terug te mailen naar: stichting-toppie@outlook.com (zie
verklaring linker kolom ) - namens het bestuur van Toppie! hartelijk dank.

•

SAMENWERKEN WERKT!

2

lorem ipsum dolor

uitgave, datum

Dankbaar !
Esther Zoetmulder van Gelukkige Mama's Lifestyle & Business Coaching is de ontwerper van de
certificaten, diploma's en planners die Stichting Toppie! zal gebruiken voor haar studenten, donateurs,
stagiaires en vrijwilligers. Deze worden door de Directrice Esther Zoetmulder van Gelukkige Mama's
Lifestyle & Business Coaching als donatie geschonken aan stichting Toppie!

https://www.facebook.com/groups/gelukkigemamas
http://ikbengelukkig.com/dagplanner/
(met gratis planner)

Het team van Jolanda Riedijk zal stichting Toppie! ondersteunen met o.a. vrijblijvend gebruik
van bijvoorbeeld als vraagbaak voor scholen, leerkrachten, ouders. Digitaal materialen aanleveren
(kosteloos en vrijblijvend) en adviseren in spelmateriaal e.d. Die binnen het onderwijs een
hulpmiddel kunnen zijn voor het kind/ de jongere met autisme en voor de leerkrachten en ouders.
Wij danken Jolanda Riedijk voor deze samenwerking
http://www.sensitief-coachen.com

SAMENWERKEN WERKT!
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GEZOCHT:
Bent u opzoek naar een leuke en inspirerende uitdaging?
Wordt vrijwilliger(ster) bij Stichting Toppie!
Ook is stichting Toppie! opzoek naar Deskundige en Ervaringsdeskundige die hun kennis willen delen in de
vorm van uren in natura.
Wat zou je (u) voor stichting Toppie! kunnen betekenen? Wij willen graag gebruik maken van uw creativiteit,
uw liefdadigheid, uw nauwkeurigheid, uw missie om iets te betekenen voor een ander (ongeacht leeftijd, ras,
geloof, geslacht en achtergrond) en uw innovativiteit om kinderen en (jong)volwassenen met een autistische
beperking een beter leven te bieden in Suriname. Dit kan op verschillende manieren:
•
•
•
•
•
•
•

Wordt ambassadeur en zorg o.a. dat stichting Toppie! nog meer naamsbekendheid krijgt in Nederland
en Suriname;
Het werven van sponsoren Toppie! is een non-profit organisatie die kan bestaan door giften en
donaties)
Begeleider (in Suriname graag vrijwilligers die zich voor langere tijd kunnen binden aan de stichting)
Informatieverstrekking en voorlichting geven
Organiseren van groepsactiviteiten
Waar u denkt ons in te kunnen ondersteunen. Wij gaan hier graag over in gesprek.
Neemt u een kijkje op http://www.stichting-toppie.org/vrijwilligersbeleid

Wij gaan graag met u in gesprek email: stichting-toppie@outlook.com.
Namens het team van Toppie! willen wij iedereen bedanken die stichting Toppie! Een warm hart toedraagt
op welke manier dan ook.
Met hartelijke groet,
Roberto & Natascha Wondel
Stichting Toppie! juicht diversiteit toe en selecteert dus niet
op grond van geslacht, religie, huidskleur, opleidingsniveau,
leeftijd, seksualiteit, iedereen is welkom!
(Toppie! Heeft een vrijwilligersbeleid en een gedragscode)
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op de Facebookpagina en website kunt u ook direct online doneren
https://www.facebook.com/Stichting-toppie-356432034468906/
Stichting Toppie! heeft een ANBI: een Algemeen Nut Beogende Instelling.
Donateurs mogen hun giften aftrekken http://anbi.nl/belastingvoordeel/ tevens wordt er op uw gift géén
belasting ingehouden.
Beste lezer,
Wij gaan ervan uit dat u vaak de vraag krijgt om iets te sponsoren. In deze tijd is dat moeilijk. Wij hopen
echter dat u na het lezen van de voorgaande pagina’s op deze site enthousiast bent geworden dat u besluit
om iets voor de geweldige doelgroep te kunnen betekenen. Doneren kan zoals u dat wilt. Zelfs de kleinste
giften zijn van grote betekenis.
Met uw gift (groot of klein) is het mogelijk samen met u kinderen met Autisme in Suriname een
mogelijkheid op goede kansen in de samenleving geven. Dit zal niet alleen de kinderen, maar de gehele
omgeving positief beïnvloeden.
Met een donatie geeft u dus niet alleen een impuls aan een zorgzame en hechtere samenleving, maar
bovenal geeft u een kind in Suriname een betere toekomst!
Uiteraard betekent sponsoring ook iets voor u als sponsor!
U krijgt als sponsor de privilege om uw naam en het logo van uw bedrijf te gebruiken op ons
promotiemateriaal, onze website en presentaties en bijeenkomsten.
*Wilt u een project sponsoren dan wordt het project naar u of uw bedrijf vernoemd, bijvoorbeeld:
speelplaats, keuken enz.
* Tijdens de opening van stichting Toppie! in Suriname krijgt elke sponsor een tegel met zijn of haar Logo
en/of naam.
Stichting Toppie! is een transparante organisatie, die ervoor zorgt dat donaties in natura en in geld ook daar
terecht zal komen waar het nodig is. Die de donateurs, ambassadeurs en vrijwilligers mee laten "voelen" wat
Stichting Toppie! in samenwerking met U allen kan bereiken. Samenwerken werkt!
Het team van stichting Toppie! bedankt u voor uw tijd en hopen dat wij u hebben kunnen overtuigen waar
Stichting Toppie! voor staat en dat deze geweldige doelgroep uw steun hard nodig heeft.
Heeft u aanvullende informatie nodig om u net dat steuntje in de rug te geven dan zijn wij uiteraard bereid
om in een persoonlijk gesprek onze stichting toe te lichten.

SAMENWERKEN WERKT!
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