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Zoals u misschien weet en op onze
website is te lezen op www.stichtingtoppie.org hebben wij in augustus
2017 moeten besluiten op dat
moment niet naar Suriname te gaan
ivm oplichting (privé geld) door het
bouwbedrijf Kensenhuis.
Maar : Opgeven is géén optie!
Nu ruim een jaar verder kunnen wij
met trots zeggen dat wij met het
team hebben besloten om door te
gaan ondanks de harde klap. En
ondertussen met vallen en opstaan
geleerd te hebben dat het niet
eenvoudig is een non profit stichting
op te zetten in Suriname.
Trots dat wij samen met een
geweldig team van enthousiaste
deskundige, ervaringsdeskundige en
andere vrijwilligers samen onze
krachten bundelen en verder zijn
gegroeid.
in mei bestaat Toppie! 6 jaar!

.

Stichting Toppie! Heeft dan
dringend sponsoren nodig die
samen met ons iets willen

planning april / mei 2019
Wij zijn er ons van bewust dat er veel vragen zijn over
kinderen en jongvolwassenen met autisme. Ook krijgen wij
vanuit Suriname vaak de vraag of er trainingen kunnen
worden gegeven. Zodat er meer kennis komt die men kan
delen. Doordat er nog weinig informatie is en ondersteuning
of begeleiding komt het veel voor dat kinderen van school
gaan, er veel problemen voorkomen met de communicatie
en acceptatie voor kinderen met autisme met soms
verstrekkende gevolgen.
Het project zal o.a. bestaan uit de volgende activiteiten:
• Laagdrempelige Informatiebijeenkomsten over
Autisme voor ouders e/a verzorgers.
• Korte workshops en informatiebijeenkomsten voor
leerkrachten en professionals.
• Informatiebijeenkomst: Het Belang van
Samenwerken voor professionals, deskundige en
ervaringsdeskundige
• Workshop: De basis
• Bezoek en scholen
In februari komt er een folder van Toppie! uit in Suriname
met uitleg autisme en tips!
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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.

2019 is Top gestart voor stichting Toppie!
•

Voor het Sharing is Caring project dat in April/mei zal
plaats vinden heeft Funda Buijsman van Wallyzorg
http://www.wallyzorg.nl/ En tevens bestuurslid van
stichting Toppie! een donatie gedaan van 1500 euro
en een toekenning van 1500 euro voor April 2019.
Dit betekend dat wij nu de helft bij elkaar hebben voor
het project en op zoek zijn naar sponsoren voor de
andere helft! Helpt u mee?

•
•
•
•
•

Toegetreden tot het bestuur van stichting Toppie!
Nederland:
Bestuurslid: Mevr. Funda . Buijsman Bestuurslid
(verpleegkundige/ zorgmanager HBO autisme)
Suriname:
Mevr. Miranda van der Toorn:
Verpleegkundige/Officemanager
Mevr. Daphne Maclean: Teacher Ministerie van
Onderwijs Wetenschap en Cultuur – Minowc Bachelor
in Education Speciaal Onderwijs, Faculteit der
Sociale Wetenschappen -

Adviseuse/Deskundige pool Nederland
Mevr. M. Grunberg-Vos GZ psycholoog, sociaal werker
Mevr. J. Riedijk Pedagoog en eigenaar van bureau Sensitief
Coachen
Mevr. Patricia Brands Psycholoog, gedragswetenschapper,
SKJ geregistreerd
Nieuwe Vaste vrijwilligster Suriname
•

Mevr. Conchitta Dunker: Teacher Ministerie van
Onderwijs Wetenschap en Cultuur - Minowc

SAMENWERKEN WERKT!
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Dankbaar !
stichting Toppie! Wil iedereen bedanken die ons steunen op welke manier dan ook. Bedankt
voor jullie vertrouwen !
Met stichting Weet hoe je leeft! In almere van Jolanda Adrichem gaan wij in gesprek voor een
Twinng project.
Stichting Toppie! Is met spoed op zoek naar mensen die geloven in Géén beperkingen zien maar
kansen! En ons willen steunen om onze droom, een veilieg plek voor kinderen met autisme te
realiseren:Een duurzame vaste locatie waar kinderen en jongere met autisme zich positief
kunnen ontwikkkelen.

Samenwerking in Nederland
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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Help ons Helpen!
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 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! IBAN: NL41INGB0008111877 (ING bank)
Nederland: KvK-nummer 57881340
Suriname: KKF-dossiernummer 23374 RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden
Informatienummer) / Fiscaal nummer 852777085
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Houdt onze FB en website in de gaten, binnenkort
nieuws over mogelijkheid om vanuit NL met speciale
begeleiding op vakantie te gaan naar Suriname!
ToppieTravel!

Ons eigendomserf na oplichting van bouw
door Kensenhuis
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