Nieuwsbrief mei 2019

Stichting Toppie! gaat door en hoe.. Na alle ups en downs hebben wij ons de laatste tijd gefocust op
ontwikkeling van Stichting Toppie! Nl & SR en hebben wij nieuwe bestuursleden en nog meer
deskundigheid in huis. Super trots op ons Team . Opgeven is zeker geen optie voor Stichting Toppie! SR
& NL. Achter de schermen zijn we dan ook druk bezig met het nog meer professionaliseren en uitbouwen
van Stichting Toppie! en zijn we drukbezig met het werven van sponsoren voor onze grote doelstelling
sinds 2013 - een autismecentrum in Suriname
Toppie om te kunnen melden dat wij in mei 2019 naar Suriname gaan. In deze maand geven wij op
verschillende locaties gratis lezingen. En er zal ook een bijeenkomst over Het belang van samenwerken
komen voor deskundigen en professionals. Wij hopen u daar te ontmoeten.

De uitnodging

Street Photographer

U kunt zich opgeven voor de bijeenkomst van samenwerken werkt op 24 mei van 19:00 tot
21:00 uur door een mail te sturen naar: stichting-toppie@outlook.com
Uitnodiging bijeenkomst - Samenwerken werkt!
Wanneer: vrijdag 24 mei 2019
Locatie: stichting Re-integratie Ex-militairen
Adres: Thomsonstraat 6 , Paramaribo
Tijd: 19:00 uur tot 21:00 uur
Een bijeenkomst waarbij ontmoeting, verbinding en elkaar inspireren centraal staat.
Hierbij nodigen wij u graag uit voor de bijeenkomst samenwerken werkt!
Tijdens deze bijeenkomst zal er een presentatie worden gegeven over het belang van samenwerken. Daarna
word iedereen in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen en met elkaar te praten onder het genot van een
drankje.
Stichting Toppie! zet zich in voor kinderen en jongvolwassenen met autisme in Suriname.
Maar vind het belangrijk om zich ook in te zetten voor een positieve samenwerking
tussen alle instanties die zich inzetten voor de jeugd van Suriname. Op onze website is een
samenwerkingsverklaring te vinden. www.stichting-toppie.org en maken wij hiervan een sociale kaart.
Wanneer het om kinderen gaat, dan moet men elkaar niet als concurrent zien. Maar als toegevoegde waarde.
Van en met elkaar leren, kennis en informatie delen. Elkaar scherp houden, inspireren en elkaar inzetten op
datgene waar je kennis en kunde ligt.
Kortom SAMEN de jeugd van Suriname begeleiden naar een positieve toekomst.
Voor wie is deze bijeenkomst o.a. bedoeld:
· Professionals, deskundigen, ervaringsdeskundigen in de gezondheidszorg of het onderwijs
· Directie van zorginstanties, instellingen, zorgmedewerkers
Wij ontmoeten u graag op 24 mei.

Street Photographer

hierbij stellen wij graag aan u voor Sharon de Miranda
Ambassadrice van Stichting Toppie! NL

Ik ben Sharon de Miranda, Ambassadrice van Stichting Toppie!!
Wij zetten ons in voor de jongeren in Suriname met autisme en
of licht verstandelijke beperking. Het gaat hier om kinderen en
iedereen verdient een goed leven waarin hij of zij zichzelf mag en
kan zijn. Ik werk al 15 jaar in de GGZ en VGZ naast Koken is dit
mijn passie!
Stichting Toppie! is zowel officieel in Nederland als in Suriname
opgericht in 2013. De twee Toppie! stichtingen hebben een
verschillend bestuur.
Ons team: https://www.stichting-toppie.org/wie-zijn-wij/bestuur

Wat hebben wij de afgelopen tijd gedaan?

Er zijn nieuwe samenwerkingsovereenkomsten getekend
Stichting Weet hoe je leeft.
Logopediepraktijk De Babbelaar

CHECK OUT MY PORTFOLIO AT WWW.REALLYGREATSITE.COM

L

Wilt u ook onze samenwerkingsverklaring invullen
Email Address:
Office Address: Any City,
www.stichting-toppie.org
hello@reallygreat.com
State, Country 123
Samenwerken werkt.

Contact number:
(123) 456 789

Overhandiging folders over autisme van Stichting Toppie! Juf Nathalie overhandigt
folders aan juf Kimberley (mediatheek juf) die de info kan delen met de leerlingen.
S.O Lamtoro

Stichting re-integratie ex-miltairen

Folders van Toppie! in het
RK. ziekenhuis
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Email Address:
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Office Address: Any City,
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Het Team van stichting Toppie! SR & NL

Funda Buijsman van Wallyzorg in NL heeft een groot deel van ons project in mei
gesponsord, hier zijn wij dankbaar voor.

Lesly Jongens van http://www.studiophunc.nl/ maakt en
ontwerpt vrijblijvend onze logo's,banners, flyers enz.

CHECK OUT MY PORTFOLIO AT WWW.REALLYGREATSITE.COM
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Email Address:
hello@reallygreat.com

Office Address: Any City,
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Oprichtster: Natascha Wondel-Warnier
Naast mijn ruim 25 ervaringsdeskundigheid,
het begeleiden van kinderen en jongeren met
autisme e.a, onderzoeken, ervaring met
jeugdprojecten in Zuid-Amerika heb ik een
studie Pedagogisch Werk gedaan, aangevuld
met diverse cursussen. Samen met mijn man
Roberto- ervaringsdeskundige hebben wij
stichting toppie! in 2013 opgericht.Met onze
enthousiasme, gedrevenheid, ervaring en
boodschap hopen wij veel mensen te
inspireren en aan het "anders" denken te
zetten. Naast mijn eigen persoonlijke ervaring
met ASS, hebben wij ook een zoon met
Autisme.
onze motto is: Géén beperkingen zien maar
kansen!

