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Het is echt waar Stichting Toppie! bestaat 3 mei
1 jaar en wat hebben wij veel in het afgelopen jaar
bereikt.
Een Stichting, zoals die van ons, zet je niet zomaar op.
Daar gaan vele dromen, ideeën, brainstormsessies
aan vooraf. Je plant een zaadje en daar groeit iets uit.
In ons geval is dit zaadje uitgegroeid in een jaar tot
een heuse Kankantriboom. Hij is uiteraard nog niet
volgroeid, maar hij heeft al een aantal stevige wortels
in Suriname èn Nederland. Wat wij in dit jaar bereikt
hebben, hebben wij natuurlijk niet alleen kunnen doen. Nadat we ons hebben laten registeren
bij de KvK zijn we allereerst op zoek gegaan naar bestuursleden en al vrij snel hadden we een
leuk team om ons heen verzameld: Mevrouw I. Jonker (secretaris), mevrouw A. Warnier
(Nederlands bestuurslid), mevrouw M. Akkrum, mevrouw C. Bosnie, de heer L. George.
Roberto is voorzitter, ik ben vice-voorzitter/penningmeester en afgelopen maand hebben wij
de heer R. Grünberg (psychiatrisch specialist) mogen introduceren in ons bestuur.
We konden onze eerste sponsoren verwelkomen, waarvoor onze grote dank!

Er is hard gewerkt aan een Stichtingsplan en dit plan werd met onze facebook en linkedin
pagina gelanceerd in de wijde wereld….Stichting Toppie! was een feit en kreeg al snel
naamsbekendheid. Er werd contact gelegd met mevrouw A.Belliot-Buitenman, voorzitter
Suriname NGO Institutional Strengthening (SNIS) en wat zijn/waren we blij met haar steun
en suggesties. Onze boom begon te groeien…..
Administratiekantoor Kubat nam contact met ons op en hoewel het niet helemaal gegaan is
zoals ons van te voren was beloofd, hebben we van de persoonlijke gesprekken en de ervaring
veel geleerd. Na een afwijzing op onze aanvraag voor een ANBI status, besloten we het heft
in eigen handen te nemen en zelf een bezwaarschrift te schrijven. Met resultaat…. we werden
uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek en hebben de ANBI status met terugwerkende
kracht gekregen!!!!
Het bedrijf Create apps here, de heer Guillaume Kloof reageerde op Linkedin en heeft geheel
vrijwillig en belangeloos onze website opgefrist. We zijn uitgenodigd voor radio interviews
om Stichting Toppie! nog meer naamsbekendheid te geven. Het contact met de heer Walther
Bourne was hiermee ook een feit.
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Stichting Toppie! gelooft sterk in het samenwerken met andere instanties, stichtingen en
mensen met dezelfde passie voor mensen (ongeacht ras, geloof, leeftijd en geaardheid) die wij
hebben. Wij willen dat alle samenwerkende instanties/stichtingen hun eigen identiteit
behouden, maar door een open en transparante communicatie met elkaar gaan voorkomen dat
een kind dat hulp nodig heeft tussen wal en schip zal vallen. Dit jaar hebben wij mogen
ervaren dat een heleboel mensen dit gevoel van samenwerken delen.
Quintis Risti met zijn Stichting Quintiz,
Anita Guijt (Stichting Probitas),
Martine Stoppelenburg (BIS),
Madelon van Deemter (Passiegron),
Margot Fonteijne (Bluefrog travel)
Vrijwilligerswerk & Stage Suriname,
Mirte van der Graaf (Best Buddies),
Peggy-Ann de Bruin (2GetThere),
mevrouw J. Graanoogst (Rhiza Suriname), Peggy-Ann Clarck (Stichting Raeger). Mochten
we instanties of mensen vergeten zijn te benoemen, onze excuses, ook u bedankt voor de
opstart naar een fijne samenwerking.
Helaas is ons huis nog niet verkocht en hebben we met het gezin moeten besluiten dat het nu
niet verstandig is om dit jaar al te emigreren naar Suriname. Dat we gaan is zeker, maar we
willen zaken goed afhandelen en niet onafgesloten achter laten. We kunnen ook niet midden
in een schooljaar gaan, dat is niet fair naar onze kinderen toe. We willen onze droom doen
slagen, dit betekent dat we niet alleen met het hart, maar ook met onze hersens moeten
denken. Hoe moeilijk deze beslissing ook is. De positieve kant van deze beslissing is, is dat
we nog 10 maanden extra hebben om sponsoren en samenwerkingen op te zetten. Het was
geen makkelijk besluit, maar zeker de juiste.
Begin deze maand werden we verrast met het feit dat we een logo ontwerp gewonnen hadden.
Studio Phunc, Lesly Jongens en haar team heeft een geweldig logo voor ons ontworpen, waar
we zeer dankbaar voor zijn. Een uniek logo, een uniek coachingprogramma, een eigen
identiteit, men kan niet meer om Stichting Toppie! heen.
In de autismeweek waren wij als Stichting Toppie! ook present bij het denk anders debat,
georganiseerd door Stichting Hoezo Anders. Op dit debat hebben we wederom mooie
contacten opgedaan. Zo hebben we bijvoorbeeld gesproken met Belinda Meuldijk en haar
zoon Yosi de Nijs, wat een bijzondere en inspirerende jongeman. Kortom het was een
geweldige avond met bijzondere mensen.
Het jaar is voorbij gevlogen, we hebben gelachen, gehuild, verrast doen staan, soms om
moeten gaan met stress…maar dat we dit afgelopen jaar genoten hebben staat vast. We gaan
daarom ook met goede moed het nieuwe jaar in. Leve Stichting Toppie!
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