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Na ruim een maand na de benefietavond willen we met u
terugkijken op deze geslaagde avond. Ook willen we u op de
hoogte stellen van de besteding van het bedrag die de
avond heeft opgebracht.
Het was het eerste grote
benefietevenement
van
onze
stichting en mede dankzij de
aandacht die het evenement van
diverse media had gekregen,
hebben we ruim 300 bezoekers
welkom mogen heten. Naast
fondsenwerving
was
het
belangrijkste doel van de avond
de
werving
van
nieuwe
donateurs. De basis was snel
gelegd door het vastleggen van
de datum 25 februari en De
Leuningjes in Poeldijk als locatie.
Vervolgens moesten de details
worden
ingevuld.
Voor
het
entertainment waren we snel
verzekerd van optredens van
Challenge en The Entertainers, 2
muziekgroepen met een grote
aanhang. Ook zou er een kleine
fancy fair moeten komen en een
loterij en voor de inwendige mens een Indische keuken.
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Een belangrijk onderdeel van
de avond zou echter de
promotiefilm moeten worden.
Eric heeft hier vele uren
ingestoken om de film zo te
krijgen dat het de mensen zou
aanspreken en hen warm te
maken voor het werk van de
stichting. We waren zeer verguld met het aanbod van
Wieteke van Dort om de film in te spreken, wat een extra
cachet aan de film heeft gegeven. Wieteke bood zelfs
spontaan aan om een optreden als tante Lien te verzorgen.
Helaas kon dit niet doorgaan om redenen die we allemaal
kennen. Inmiddels heeft een afvaardiging van het bestuur
Wieteke een bezoek gebracht en haar het projectenboekje
van de stichting overhandigd en een DVD van de
promotiefilm. Deze film kunt u bekijken op onze website via
deze link.

Fancy Fair
Speciaal voor de benefietavond kwam zus Ferie uit Jakarta
over en voor de fancy fair bracht ze prachtige eigen
gemaakte sieraden mee, een hobby die ze goed in de
vingers heeft. De sieraden gingen grif van de hand. Ook
waren er speciale voorwerpen uit Lombok te koop en
verjaardagskalenders die Conny had gemaakt in de huisstijl
van Ron‟s Droom.
Van de firma Intaro kregen we een aantal dozen wierook en
houders voor de verkoop. De opbrengsten werden ten bate
gesteld van de stichting, waardoor we ook Intaro kunnen
bijschrijven als sponsor van de benefietavond.
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De verkoop in de fancy fair hoek
verliep voorspoedig, niet in de
laatste plaats door de zeer
charmante
en
deskundige
„verkoopsters‟.

Loterij
Dankzij een aantal sponsors hadden we geweldige prijzen
voor de loterij. Want wat dacht u van o.a. 10 gratis
entreekaarten voor de TongTong Fair, een reischeque,
kappers- en parfumerieartikelen, wonderschone orchideeën,
mooie wijnen, een handige sporttas, trainingspakken, en ga
zo maar door. Ook waren er 4 goed gevulde schalen met
diverse dranken te verloten op nummers van de entreekaarten. Bij de schalen was een CD bijgevoegd met de titel
“Droom”. Toepasselijk bedacht van de sponsor!
Maar de klappers van de loterij
waren
de
2
hoofdprijzen,
bestaande uit een LCD-TV met
ingebouwde DVD en een Nikon
digitale camera. De televisie
kwam terecht bij een bezoekster
uit Twente, die – hoewel ze de
volgende dag met de trein naar
huis moest - zeer verguld was met haar prijs. Even daarvoor
had haar zoon haar per SMS op het hart gedrukt om deze
voor hem te winnen!
Alle schenkers van de prijzen: hartelijk dank!
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Infotafel
Om de doelstelling en de diverse
projecten van Ron‟s Droom
onder de aandacht te brengen
hadden we een kraam ingericht
met achtergrondinformatie en
een uitgebreide weergave van de
verschillende kinderen die we
willen sponsoren. We hoopten
dat de film zodanig op het gemoed van de bezoekers zou
inspelen dat we velen van hen als vaste donateur konden
verwelkomen. De avond leverde 8 nieuwe donateurs op. Uit
ruim 300 bezoekers hadden we echter gehoopt op meer. Na
de benefietavond hebben zich nog 5 nieuwe donateurs
aangemeld.

Entertainment
Het wegvallen van Wieteke van Dort werd opgevuld door
dansgroep Maeva en de optredens van Challenge en The
Entertainers bracht velen op de vloer. De avond had een
strak programma, maar dat betekende ook dat de bezoekers
zich geen moment hoefden te vervelen. Naast
de optredens van beide muziekgroepen waren
er ook optredens van 2 nichtjes van Ron - Kelly
en Amy - met hun beider vaders.
De Indische keuken werd verzorgd door
Pondok4You. Door logistieke problemen verliep
dit niet helemaal op rolletjes, maar over de
kwaliteit van het eten waren de bezoekers zeer
te spreken en dat vergoedde veel.
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Inleiding Burgemeester
Stichting Ron‟s Droom was zeer vereerd met
de komst van de Burgemeester van Rijswijk,
mevrouw Van der Wel. Haar toespraak, ter
inleiding van de film, was indrukwekkend en
zeer to-the-point.

De benefiet
Naast 13 nieuwe donateurs heeft de avond EUR 5.040,= aan
extra fondsen opgebracht. Daar zijn we uiteraard heel blij
mee en het geld gaan we goed besteden.
Dankzij onze donateurs (incl. de donateurs die we al
hadden) kunnen we nu 18 kinderen - waarvan 17 van de
Santi Rama school – ondersteunen in hun scholingskosten.
Bovendien geeft de donatie van enkele donateurs, naast hun
bijdrage aan scholingskosten, ook ruimte voor reguliere
aanvulling van de pot “scholingsprojecten”.
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Overdracht schoolgeld
De reeds geplande reis van Stella voor optredens in
Indonesië op uitnodiging van Triba kwam goed gelegen. In
de week na de benefietavond heeft ze, samen met vaste
aanwezige Ferie, het schoolgeld voor 17 kinderen aan de
Santi Rama school kunnen
overhandigen. Voor Stella
was
het
haar
eerste
bezoek aan Santi Rama.
Ook zij was zeer onder de
indruk
van
deze
bijzondere
school.
Bij
Santi Rama waren ze
reeds op de hoogte van
het succes van de benefietavond. Ze waren zeer verguld
met het bedrag. Als dank hebben we een mooie
herinneringsplakkaat ontvangen.

Renovatie/uitbreiding sanitair Santi Rama
Dankzij de opbrengst van de benefiet en een donatie van
Stichting Charitatieve Fondsen Tjalie Robinson is er geld
genoeg om dit project te financieren. De onderhandelingen
over de offerte van de aannemer zijn afgerond en ook de
tekeningen zijn klaar. Medio juni gaat een delegatie van het
bestuur naar Indonesië om het project in gang te zetten.
Het komt goed uit dat het de gebruikelijke jaarlijkse
vakantie is naar Indonesië, zodat de reizen nooit ten laste
hoeven te komen van de stichting. Zodoende kunnen we de
projecten persoonlijk bezoeken en volgen. De verwachting is
dat binnen deze vakantieperiode de renovatie van het
sanitair van Santi Rama kan worden afgerond.
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Tandenpoetsproject vuilnisbeltkinderen
Van de opbrengst van de benefietavond kunnen we ook
weer een financiële bijdrage leveren aan het tandenpoetsproject van Werkgroep „72 voor een 2e lichting
vuilnisbeltkinderen in Jakarta. Dit geld zal in juni aan
Werkgroep „72 worden overhandigd.

Meldt u aan!
Stichting Ron‟s Droom heeft nu 18 vaste donateurs, een
mooi aantal na de officiële start in juli vorig jaar. Maar we
hebben méér donateurs nodig, zodat we meer kansarme
kinderen kunnen helpen en meer scholingsprojecten tot
stand kunnen brengen. Via het inschrijfformulier op de
website kunt u zich aanmelden als donateur. Of per mail
naar info@ronsdroom.nl of telefonisch naar 06-40240886.

Ten slotte: Nieuwe Website

Met ingang van 25 februari 2012, is de website 'omgezet'
naar de nieuwe huisstijl. Uw suggesties, commentaar en
opmerkingen over de vernieuwde site zijn uiteraard zeer
welkom!

Rekeningnummer 17.07.07.938 t.n.v. St. Ron‟s Droom. Ons
oude nummer zal nog enkele maanden in gebruik blijven.

8

