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Sinds de oprichting in juni 2018 is het bestuur van
de WEdo Foundation bezig geweest de structuur op
te zetten van de stichting. Contactpersonen zoeken
in Indonesie en de wijze van studentenselectie te
bepalen. Dit alles heeft geresulteerd dat we in 2019
de eerste studenten konden laten studeren op de
kosten van de WEdo
Foundation.
De stichting liep al direct op tegen de betaalkosten
van de bank. Al snel werd er een andere manier
gevonden om op een goedkopere wijze geld over te
maken naar de studenten en de opleidingsinstellingen op Ambon en Ouw. In 2020 kwam Covid-19 in
onze en de levens van onze studenten. Thuis studeren werd ook op Ambon en Ouw een nieuwe vorm.
Een vorm die extra kosten met zich meebracht in de
vorm van internetkosten. De WEdo Foundation heeft
daarin ook voor haar studenten in kunnen voorzien.
2021 brengt hopelijk meer mogelijkheden voor
fondsenwerving en uitbreiding van de groep studenten die met behulp van de WEdo foundation kunnen
gaan studeren.

Hartelijke groet,
Liz, Edwin, Alfred & Willem

Opbrengsten

Een van de WEdo foundation
studenten:
Charles Maikel Syahailatua
student Verpleegkunde

Onze studenten en hun opleiding
Aldi Titahena studeert aan de
Universitas Pattimura en volgt daar de
opleiding Economie/Accountancy.
Vindy Lahallo studeert aan de
Universitas Pattimura en volgt de opleiding
Management
Charles Maikel Syahailatua studeert
Verpleegkunde aan de Universitas Kristen
Indonesia Maluku
(meer lezen over Charles kan hier)

Zoom meeting met de
studenten
In een indrukwekkende zoom
bijeenkomst heeft het gehele
bestuur kennis gemaakt met de
studenten, hun ouders en
basisschool directeur Mya.
Overweldigend om met de
studenten direct contact te
hebben en te zien wat de WEdo
Foundation voor hen betekent.

Naomi Tutupoly zit in de 2e klas van de SMP
(onderbouw middelbare school)
Laurens Hehakay zit ook in de 2e klas van de
SMP (onderbouw middelbare school)
Gerry Titahena studeert Accountancy aan de
Universitas Pattimura

Kosten
Schooljaar 2019/2020

In 2019 heeft de WEdo foundation € 1.260,00 aan
prive donaties binnen gehaald. Deelname aan de
PasarMalam in Leerdam zorgde voor € 583,70 aan
opbrengsten en onze zakelijke partners doneerden
dat jaar € 1615,15.
In 2020 kwam er € 120,00 aan prive donaties
binnen en was de bijdrage van onze zakelijke
partners € 3500,00

schoolkosten € 2.403,96
donatie aan basisscholen Ouw € 250,00
Bankkosten € 290,09
Website kosten en drukwerk kwam voor
rekening van onze zakelijke partners
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Bestuurslid Liz legt in haar vakantie op Ouw contact met basisschool directeur
Mya Hehakaya, Mya wordt het contactpersoon van de WEdo foundation ter
plaatse. In 2019 vind ook de selectie van de eerste groep studenten plaats. Juli
2019 staat de foundation voor fondsenwerving op de PasarMalam in Leerdam.
Er vindt een Zoom meeting plaats met de bestuursleden en de studenten in Ouw
en Ambon.

Covid-19 zet een flinke streep door fondsenwerving. Het Molukse
Netwerk LISKA wordt opgericht om Molukse Professionals te
enthousiasmeren en te motiveren om donateur te worden van
de WEdo Foundation.
Naast de kosten voor onderwijs en boeken neemt de WEdo
foundation ook de internetkosten voor haar rekening, zodat de
studenten goed vanuit huis kunnen studeren

