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Stichting Toppie !
Beste mensen,
Hierbij een extra up-date van Toppie! helaas beginnen we met negatief nieuws, waarna we
meteen doorgaan met positieve ontwikkelingen
Het administratiekantoor Kubat heeft onze dingen beloofd, die ze niet hebben waargemaakt en
hebben wij de samenwerking helaas moeten stopzetten i.v.m. dat Toppie om transparant-heid en
vertrouwen gaat. We hebben een excuses van Kubat ontvangen:
Beste Natascha,
Allereerst mijn excuses voor de ontstane situatie welke inderdaad aan ons te wijten is. Daarom
begrijp ik jullie beslissing volledig. Door een aantal persoonlijke omstandigheden ben ik zelf niet
in de gelegenheid geweest het zelf op te pakken en nu blijkt dat dit niet adequaat is opgepakt
door onze organisatie.
Ik wens jullie veel succes met de stichting omdat het idee en jullie inzet heel erg goed is en niets
dan lof verdient.
Met vriendelijke groet,
Jasmin Kubat
* Speciaal willen we bedanken Voorzitter Suriname NGO Institutional Strengthening
(SNIS) www.snisboard.blogspot.com mevrouw A. Belliot-Buitenman voor al
haar steun en suggesties!
* we hebben binnenkort een persoonlijke afspraak met Quintis
Ristie http://www.quintisristie.nl/nederland dus heel spannend wat we voor elkaar
zouden kunnen betekenen.
Super dat hij tijd voor ons wil/kan maken.
*we hebben een uitnodiging gekregen voor een gesprek met de heer Bonthuis
http://www.linkedin.com/profile/view?id=8539907&locale=en_US&trk=tyah&trkInfo=tas%3Apete
r%2Cidx%3A1-1-1
die ik heb ontmoet tijdens een meeting (niet voor onze doelgroep) in
Rotterdam.
* Deze week een bijzondere jongeman ontmoet de heer Guillaume Kloof van het bedrijf
http://www.createappshere.com/ gaat voor ons vrijwillig een App maken,
en ze gaan onze website "opfrissen" echt Top!
* voor eind november heb ik een uitnodiging gekregen voor een gesprek met de heer Walther
Bourne en een interview op de bcb-radio
Amsterdam https://www.facebook.com/BcbRadioBlackCommunityBroadcasting?filter=3 heel
spannend.
* De power-point presentatie voor informatie over Toppie/Samenwerking in Suriname is gemaakt
(in samenwerking met mevr. Andrea Warnier)
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Stichting Toppie !
* op http://www.linkedin.com/profile/view?id=249472413&trk=nav_responsive_tab_profile en op
twitter wordt er positief gereageerd op stichting Toppie! en bieden mensen hun hulp aan.
echt fantastisch
* we hebben meerdere scholen/stichtingen aangeschreven met uitleg wat Toppie! doet/en wil
gaan doen.
* we hebben van Project Hulp Suriname http://projecthulpsuriname.nl/ een mail ontvangen:
we beseffen dat dit een "standaard" antwoord mail is, we wachten met positieve spanning af.
* mevr. Pocorni heeft een perceel aangeboden (ver onder de prijs) maar na bezichtiging van ons
bestuurslid de heer George, bleek het helaas te ver afgelegen en er waren nog geen
nutsvoorzieningen. wel heel bijzonder.
*We blijven druk op zoek naar een perceel.
We merken in de korte tijd dat Toppie "werkelijkheid" is geworden en het zaadje van het Doel is
gepland we veel positieve reacties krijgen vanuit allerlei verschillende "hoeken
We geloven sterk in het samenwerken en we merken dat mensen dit gevoel delen. We zijn ons nu
vooral aan het richten op naamsbekendheid en informatie verstrekken rondom een
positieve samenwerking. We geloven hierin en het is heel belangrijk dat we continue positief van
"ons" laten horen. Een stichting kan alleen goed functioneren als er
positieve samenwerking is, en dit kost tijd.
Natuurlijk moeten we het financiële aspect niet uit het oog verliezen, en blijven we ons inzetten
door sponsoren te zoeken die ons geloof in een positieve samenwerking
en het belang van stichting Toppie! delen.

We wensen iedereen succes met alles wat jullie doen, en bedanken iedereen, we staan open voor
elke suggestie.
Samenwerken is samen sterk!
vriendelijke groet
http://www.stichting-toppie.org/
Roberto en Natascha

