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Stichting Toppie!

Beste mensen,

21-12-2013

Hierbij onze derde nieuwsbrief, nu 7 maanden onderweg naar ons mooie doel:
Stichting Toppie! kinderen helpen met een autistische beperking in Suriname.
Wij van Toppie! zijn de heer Guillaume Kloof van http://www.createappshere.com/ zeer dankbaar
voor hun applicatie hulp, Creacteappshere gaan daar zelfs nog een stap bovenop doen,
Vanaf februari 2014 krijgt Stichting Toppie 15% van de gegenereerde inkomsten van de
Facebook-Deal van Createappshere. Hier zullen we nog extra op terugkomen en u de
Facebook deal toesturen.
Stichting Toppie! Zal er voor zorg dragen dat Createappshere een mooi sponsor-bord krijgt op de
locatie in Suriname. En we hopen dat er nog meer sponsors volgen!
We hebben een brief en informatie verstuurd naar De first lady van Suriname mevr. Bouterse en
de minister van sociale zaken en volkshuisvesting mevr. Amafo, ook hebben we het Consulaat van
Suriname aangeschreven, hierop hebben we helaas nog geen reactie op gekregen.
* met Quintis Ristie hebben we een persoonlijk gesprek gehad en we zijn aan het bespreken wat
we voor elkaar kunnen betekenen http://www.quintisristie.nl/nederland hierover zijn nog geen
concrete afspraken gemaakt.
* met de heer Walther Bourne hebben we in januari 2014 een afspraak voor een interview op de
radio 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)
* op http://www.linkedin.com/profile/view?id=249472413&trk=nav_responsive_tab_profile en op
https://twitter.com/ zijn we druk bezig met netwerken.
* we hebben meerdere scholen/stichtingen aangeschreven met uitleg wat Toppie! doet/en wil
gaan doen.
* van Project Hulp Suriname http://projecthulpsuriname.nl/ en het het Skanfonds
http://www.skanfonds.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=72&Itemid=2
hebben we helaas nog geen antwoord mogen ontvangen, maar we blijven hopen op een
positieve reactie
*Het financiële aspect mogen we 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.
* Toppie! Bedankt onze particulieren sponsoren: familie Warnier en familie Kikkert voor hun
vertrouwen en steun.
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Stichting Toppie!
* Toppie! bedankt Andrea Warnier en Ingrid Jonker voor hun (administratieve) steun.
Er is nu ook een Engelse versie van de brief: Waarom Toppie!
* Toppie bedankt Anita Guijt van stichting Probitas http://stichtingprobitas.org/ voor hun
positieve reactie. (reactie staat op de website van Toppie!)
* Donderdag 19 december zouden we een persoonlijk gesprek hebben bij de belasting i.v.m.
ANBI, helaas werd er af gebeld omdat de betreffende heer opgenomen was in het ziekenhuis.
De afspraak wordt verzet naar januari 2014, zodra er meer bekend is zullen wij jullie uiteraard op
de hoogte brengen.
*Hierbij sturen wij u ook een financiële prognose 2013/2014, mochten hier vragen over zijn, kunt
u altijd contact met ons opnemen.
*We bedanken Voorzitter Suriname NGO Institutional Strengthening
(SNIS) www.snisboard.blogspot.com mevr. A. Belliot-Buitenman voor al haar steun en suggesties!
In mei 2013 werd stichting Toppie "werkelijkheid", en we zijn blij en dankbaar dat er positief op
de stichting wordt gereageerd en dat we 2013 mogen afsluiten met onze eerste niet-particuliere
sponsor Createappshere is meer dan Toppie!
2014 wordt een spannend jaar, omdat we dan ook als gezin zullen (r)emigreren naar Suriname
En hopelijk kunnen starten met het opbouwen van stichting Toppie!
Het is heel belangrijk dat we continue positief van "ons" laten horen. Een stichting kan alleen
goed functioneren als er positieve samenwerking is, en we zullen ons hier dan ook hard voor
blijven maken.
In 2014 zullen we ons nog meer gaan focussen op het werven van vrijwilligers en fondsen.
we staan open voor elke suggestie.
We wensen iedereen succes met alles wat jullie doen, en zijn dankbaar voor jullie bijdrage en
steun.

Prettige kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar!
Samenwerken is samen sterk!
namens het bestuur van Toppie!
Met vriendelijke groet, http://www.stichting-toppie.org/
Roberto en Natascha
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