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Bikkel jij wederom mee voor Atjeh?
Op zondag 3 juli a.s. organiseert Stan Drouen in samenwerking met Bart Breukink en
Stichting Weeshuis Atjeh wederom een bikkelrun om geld op te halen voor Weeshuis Atjeh.
De routes, bestaande uit een 6 km en 10 km route zal door de prachtige omgeving van
Steenderen en Bronkhorst lopen en merendeel onverhard zijn. Het wordt ook deze editie
weer bikkelen vanwege een aantal natuurlijke waterobstakels die overbrugd moeten
worden. Voor de wandelaars is er de mogelijkheid om de schoenen droog te houden.
Stichting Weeshuis Atjeh is opgericht om de kinderen die slachtoffer zijn geworden van de
Tsunami in 2004 en hierdoor wees zijn geworden, een kansrijke toekomst te bieden. Naast

de kansen en zelfredzaamheid vergroten staat Stichting Weeshuis Atjeh ook voor het
voorzien in primaire levensbehoeften als veiligheid, onderdak, voedsel en kleding.
Bij het evenement kunt u kiezen uit twee afstanden en u kunt zelf bepalen of u wilt
hardlopen
of wandelen. Het is voor zowel wandelaars als renners mogelijk om voor de natte of droge
route kiezen. Deelname kosten zijn €10 tijdens de voorinschrijving en deze loopt tot en met
28 juni. Na deze datum is het €15. De opbrengst gaat naar Stichting Weeshuis Atjeh.
Durf je de uitdaging aan om mee te bikkelen in de 6 of 10 km run? Schrijf je dan in via de
Facebookpagina van Weeshuis Atjeh of mail naar bikkelmeevooratjeh@gmail.com.
De run vertrekt vanaf sporthal Het Hooge Wessel te Steenderen, wandelaars starten om 10
uur, hardlopers om 11 uur.
Lieve vrienden van ons Weeshuis in Atjeh,
Deze keer beginnen we onze nieuwsbrief met een flyer om jullie aandacht te trekken voor deze
activiteit die zeer binnenkort gaat starten. Het bestuur en haar ambassadeurs gesteund door een
schare van vrienden zijn weer op zoek naar de financiële middelen om de nog resterende 21
wezen te kunnen onderhouden. Zij hebben ondersteuning nodig voor onderhoud, educatie en
wonen.
We proberen deze 21 kinderen te blijven ondersteunen tot dat ze zelfstandig verder kunnen. Ooit
zijn we gestart met ruim 50 kinderen. U leest het goed een deel van de kinderen heeft inmiddels
het weeshuis verlaten en kunnen dankzij uw steun nu verder. Het percentage goed opgeleiden is
hoog.
In begin 2016 zijn er vier kinderen, Nurul Akmal, Ashabul Jannah, M.Husin en Yuliana,
afgestudeerd aan de Universiteit. Twee van hen hebben inmiddels een baan kunnen vinden bij
respectievelijk een pharmaceutisch bedrijf en een metaalbedrijf. De verwachting is dat aan het
einde van het jaar nog eens drie kinderen zullen afstuderen.
Een van onze weeskinderen is recent getrouwd en inmiddels in verwachting van haar eerste
kindje.

Activiteiten en zoeken naar sponsoren

Na de overname door het nieuwe bestuur zijn we als ervaren bestuurders meteen gestart met het
aanschrijven van zowel subsidiënten als sponsoren. Het is nu gebleken dat dit niet mee is
gevallen. Gelukkig hebben vele vrienden van ons weeshuis structureel ondersteund. Daarnaast
zijn van enkele fondsen iets grotere bijdragen binnengekomen. Tel daarbij op dat vooral onder de
bezielende leiding van de initiatiefneemster en geholpen door haar echtgenoot ook extra financiën
zijn opgehaald. We kunnen spreken dat 2015 een redelijke opbrengst had. Met deze scores
kunnen we tot en met eind 2016 het weeshuis ondersteunen. Echter reserves zijn er niet en
daarom zijn we wederom op zoek naar nieuwe wegen om geld bij elkaar te krijgen voor het
komende jaar.

Acties 2015

Plan van aanpak vanaf juli 2016

Bart en Bianca zullen nog enkele benefietdiners organiseren voor een select clubje mensen.
Irene van Ooijen en Cs. zullen spreekbeurten in de kerk houden en de collectes tijdens deze
diensten zijn bestemd voor ons project.

Tijdens onze laatste vergadering van het bestuur hebben we kennisgemaakt met Michiel van Loo,
eigenaar van adviesbureau Socially Committed (info@sociallycommitted.nl). Bij deze ontmoeting
heeft hij aangegeven ons te willen helpen met het zoeken van mogelijkheden en subsidiënten.

Daarnaast hebben we via Facebook nog enkele belangstellenden ontmoet. Zo heeft een zang
kunstenares uit Amstelveen toegezegd in 2017 een benefit optreden te willen verzorgen met de
Kinderacademie.

Ook willen wij de aandacht vestigen op ons weeshuis door op Pasar Malams in de verschillende
provincies aanwezig te zijn met een bescheiden stand.

Tenslotte zullen we via deze nieuwsbrief onze trouwe weeshuizenvrienden verzoeken om hun
bijdragen hieraan te geven.

Actie blijft nodig!

We zitten nog steeds in de gevarenzone. Gelukkig hebben de bovengenoemde evenementen ons
geholpen, zodat we in staat zijn deze kinderen te ondersteunen. Helaas hebben we geen grote
sponsoren en /subsidiënten gevonden. We zijn er dus nog niet. We willen immers dat alle
kinderen hun opleiding kunnen afmaken, zodat ze een betere basis hebben om hun toekomst
tegemoet te gaan. Om dit te bereiken hebben we nog budget tot en met 2020 nodig en daarvoor
hebben wij uw hulp nodig.

Wat kunt u doen?
-Wordt actief lid door een actie op te zetten binnen uw bedrijf, kerk, met uw school of vereniging.
Stichting Weeshuis Atjeh, helpt u uiteraard graag in informatieverstrekking of door samen met u
invulling te geven aan uw plan van aanpak. Neem hiervoor contact met ons op
viainfo@weeshuisatjeh.com
-Maak (een gedeelte van) uw vakantiegeld over aan Stichting Weeshuis Atjeh.
-U kunt ook één van onze vaste donateurs worden. Met bijvoorbeeld €10,- per maand zorgt u er

al voor dat 1 kind een jaar kan doorstuderen. Maak uw (maandelijkse) bijdrage over op:
Rekeningnummer: NL93 INGB 0004 2017 44 T.n.v. Stichting Weeshuis Atjeh.

DANK voor uw steun
Namens het bestuur Stichting Weeshuis Atjeh
Frank du Long voorzitter
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