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Stichting Toppie !

Beste mensen,

21-10-2013

Hierbij onze tweede "nieuwsbrief", we zijn nu 23 weken onderweg naar ons geweldige doel:
Stichting Toppie! kinderen helpen met een autistische beperking in Suriname.
De administratie voor de stichting wordt vrijwillig verzorgd door de heer J.Kubat
van http://www.kubatconsultancy.nl/ dit is sinds oktober de heer Kees lammers .

uitgenodigd door http://www.keverclub.nl/flevoland/een een donatie
verkregen door een BBQ, waarvan een euro naar Toppie!
en zelf cakejes verkocht voor Toppie! samen met Tahysia (onze dochter) op de Keverclubdag

Bedankt! Elisa en iedereenvan Keverclub/Flevoland

www.Geheugenhulp.nl in samenwerking met ©Kidspicto
heeft een gift in natura geschonken o.a. picto's, speelmateriaal, Interactive wall enz. !
Geert e/a echt geweldig, bedankt!
We bedanken mevrouw Magda Akkrum, en dat we gebruik mogen maken van haar netwerk.
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We bedanken mevrouw Astrid beillot-Buitenman van SNIS
http://www.snisboard.blogspot.nl/ voor haar input en steun en het delen van haar netwerk.
Stichting Toppie! is nu ook officieel een stichting in Suriname. KvK nummer wordt deze
maand toegestuurd en zal dan worden vermeld op de website, behandeld door notaris
Vishnudatt http://www.notarisvishnudatt.com/ te Suriname
Zoals eerder gemeld in de 1e nieuwsbrief is ANBI is aangevraagd, hier zijn we nog druk mee
bezig en hopen u hier snel meer over te kunnen informeren.
Er is (word) geflyerd op meerdere plekken, ook in Suriname, hierbij bedanken wij de
heer Daan Kikkert, Elisa van Lunsen, Ilse Konjana .
We bedanken familie Kikkert, Andrea en Patrick Warnier voor hun maandelijkse donatie aan
Toppie! bedankt voor jullie vertrouwen.
stichting Toppie! bedankt
Ingrid Jonker voor o.a. haar zakelijke input en steun.
onze (schoon)familie, Ilse Kojona en Lloyd George, Cynthia Bosnie en onze geweldige
(schoon)moeder Roma Wondel voor jullie steun in Suriname in Nederland.
Andrea Warnier voor o.a. haar steun i.v.m. de (power-point) presentatie !

Onze twitter-account is ondertussen ook in volle gang rond de 500 volgers !
Veel positieve reacties vanuit Suriname en Nederland, mede dankzij de pagina van Toppie!
op http://www.linkedin.com/ en https://twitter.com/
stichting Toppie begint haar netwerk op te zetten! en gelooft in een positieve
samenwerking! We hebben geweldige gesprekken gehad, en zodra we hier concreet iets
over weten houden we u natuurlijk op de hoogte.
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Stichting Toppie heeft mooie en interessante gesprekken gehad met o.a. de heer Bert
Schreuder van het http://mondriaancollege.net/ en met mevrouw Patricia Helslijnen van
http://stichtingtwisted.nl/ .
Het is belangrijk zoveel mogelijk naamsbekendheid te geven aan stichting Toppie! zowel als in
Nederland als in Suriname.
We zijn druk bezig een informatiebrief te versturen over samenwerken aan zoveel mogelijke
stichtingen, organisaties, instanties enz. in Suriname, waarin duidelijk wordt beschreven hoe
belangrijk het is om te gaan samenwerken voor het belang van het kind en de algehele
communicatie. Samenwerken betekend niet dat je je identiteit kwijtraakt, maar je netwerk op
een positieve wijze vergroten, en een prettige samenwerking, en dit komt weer ten goede van
de algehele samenleving!
Er is een mail verstuurd naar de First Lady van Suriname mevr. Bouterse-Waldring en de Minister
van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, Hare Excellentie drs. A. Amafo

We wachten met spanning af.
We hopen dat ook sponsoren vertrouwen in Toppie! gaan krijgen, hier blijven we onze uiterste
best voor doen.
Wij (Roberto en Natascha) bedanken iedereen voor jullie vertrouwen in stichting Toppie!

Samenwerken.. het werkt echt !

Brasa en vriendelijke groet,
stichting Toppie!
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