
 

 

Geachte lezer, 

 

Hartelijk dank voor uw interesse in het werk van Train to Change. 

We waarderen het dat u overweegt het werk financiëel te helpen dragen door 

middel van een jaarlijkse bijdrage. 

Met uw hulp gaat het als een sneltrein! 

 

Het ziet ernaar uit dat we de komende jaren kunnen groeien zonder dat het 

budget aanzienlijk hoger wordt. Behalve de gebruikelijke verhoging van huur, 

support, e.d. verwachten we alleen meer uit te gaan geven voor reisgeld om op 

andere lokaties in India en Nepal te kunnen trainen en materiaal aan te bieden. 

Elk raampje staat voor één van de 27 x €1000,- die we per jaar nodig hebben. 

Natuurlijk kunt u ook een half raampje voor uw rekening nemen. 

De eerste raampjes zijn al ingekleurd. Wie volgt? 

 

A. van Doorn 

Schoneveld 89 

3911 XR Rhenen 

Tel.: 06.46721046 

 

Eikendal-optiek 

Bergstraat 12 

6701 Wageningen 

Tel.: 0317-412038

Stichting Train to Change  

Postbus 84 6700AB  Wageningen 

Contact: 

Telefoon: 

http://www.google.nl/imgres?q=eikendal+optiek+wageningen+b.v.+bergstraat+12+6701+ac+wageningen+tel:+0317-412038+fax:+0317&sa=X&hl=nl&rlz=1T4ADFA_nlNL447NL456&biw=1069&bih=664&tbm=isch&tbnid=wD0INSFhdHKcGM:&imgrefurl=http://www.info-fo.nl/content/index.php/component/content/article/38-gelderland/81-eikendal-optiek?directory=104&docid=eCsvDqo_BLj4oM&imgurl=http://www.info-fo.nl/content/images/stories/optometristen/eikendal-logo.jpg&w=160&h=90&ei=3TPdUZy9KIvDtAaC7oGoBA&zoom=1&iact=hc&vpx=378&vpy=450&dur=3656&hovh=72&hovw=128&tx=88&ty=40&page=2&tbnh=72&tbnw=128&start=20&ndsp=3&ved=1t:429,r:22,s:0,i:15


 

 

Hoe wordt uw geld besteed? 

 

 

 

 

 

 

 

Uitgaven per jaar: 

Zomerkampen € 6000 

Training  € 6000 

Noodhulp  € 1000 

Medewerkers € 3000 

Faciliteiten  €10000 

PR / Marketing € 1000 

Hiernaast hopen we fondsen te werven voor bijzondere projecten. 

Dit jaar: 

Marriage counselling voor jongeren (€350) 

Cursus ‘Choices have Consequences’ voor tieners (€1500) 

Meer informatie hierover is te lezen in bijlage: Plannen voor de komende maanden.  

 

ING bank 8321506 tnv Stichting Train to Change te Wageningen 

 

  

zomerkampen 

Training 

Noodhulp 

Medewerkers 

Faciliteiten 

PR/Marketing 



Plannen voor het komend najaar: 

Tijdens de huisbezoeken, die onze medewerkers het hele jaar doen in het kader van nazorg, 

komen regelmatig vragen naar ons toe van kinderen die in een kamp veel geleerd hebben, 

maar nog veel vragen hebben. Het gaat hierbij om de volgende twee groepen: 

GROEP 1 

Een aantal jonge stellen, onder wie enkelen die als kind onze kampen bezochten, kwamen 

met de vraag of wij hen willen helpen in hun huwelijk. Dat willen wij natuurlijk graag! Het valt 

niet mee onder moeilijke omstandigheden hun relatie goed te houden. Zij hebben vrijwel 

alleen slechte voorbeelden in hun omgeving maar spreken het verlangen uit het zelf anders 

te willen doen.  

Wij hebben contact gezocht met twee Indiase echtparen, die dergelijke training en 

counselling eerder gegeven hebben. Veel tijd hebben zij niet te geven, maar als we een 

begin kunnen maken met een huwelijks weekend en daarna een soort opvolg cursus van 

een paar keer, zou dat al veel verschil kunnen maken voor deze echtparen en hun kinderen. 

Een weekend voor 8 echtparen zal ongeveer €300 kosten, inclusief een gift voor de 

sprekers, reiskosten, alle maaltijden, logies, lesmateriaal, en huur van leslokaal. De cursus 

daarna hoeft niet veel te kosten, waarschijnlijk ongeveer €50. Dit brengt dit project op 

ongeveer €350. We zouden dit als er vraag naar is elk najaar willen aanbieden. 

GROEP 2 

Oudere tieners (15-19 jaar). Zij lopen met veel vragen rond over hoe zij hun leven moeten 

inrichten. Velen van hen lopen gevaar op straat terecht te komen en het gebruik van alcohol 

en snuiven van correctievloeistof onder hun leeftijdgenoten groeit. Hun situatie is moeilijk en 

vaak zien ze niet hoe het ooit nog goed komt. In april dit jaar hebben 5 tieners zelfmoord 

gepleegd.  

Voor deze groep zouden wij graag een cursus willen organiseren. Het zou een aangepast 

programma worden, zodat iedereen het kan begrijpen, ook zij die niet goed kunnen lezen. 

Ze kunnen leren en vragen stellen over dingen die hen bezig houden. Net als in de kampen 

kunnen wij aandacht geven aan hygiene en goede voeding, verslaving, sexuele voorlichting 

en onderwerpen als AIDS en TB en daarnaast samen met hen mogelijkheden zoeken voor 

een opleiding of baan. We hopen dit te starten voor het eind van dit jaar. 

De groep van ±15 meisjes en 15 jongens zou tien keer bij elkaar komen gedurende vijf 

weken en afsluiten met een weekend voor alleen jongens en een voor alleen meisjes. We 

willen enkelen van hen selecteren om verantwoordelijkheden te laten dragen en hen te 

begeleiden in leiding gevende taken, zodat zij dit werk later op kunnen pakken voor 

anderen. 

Reiskosten, kopieren van lesmateriaal en huren van een beamer, €250 

De kosten voor maaltijden, reiskosten en kamerhuur voor 10 keer is ongeveer €850 

De kosten voor een weekend, inclusief reiskosten, volpension is ongeveer €400 

 

Dat zou totaal €1500 zijn. 



 

 

Ja, die trein blijft rijden! 

 

Naam      

School/Bedrijf    

Adres      

Email      

Telefoon     

Contact persoon    

 

 

 Jaarlijkse bijdrage voor   3  /  4  /  5  jaar:  € ................. 

Vermelding op de website:  JA/NEE  

Vermelding anders ............................ 

 

 Eenmalige bijdrage:     € .................. 
 

Handtekening    Plaats    Datum 

 

Stichting Train to Change  

Postbus 84 6700AB  Wageningen 


