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Nieuws tussendoor
Deze extra nieuwsbrief is er om twee nieuwtjes onder de aandacht te brengen, die niet
konden wachten tot na het kampeerweekend.
De eerste betreft de ledenvergadering, die gepland staat tijdens het kampeerweekend. Laten
we de woorden van Carla Derks ter harte nemen en kijken hoe we voor onze geweldige
vereniging de continuïteit kunnen waarborgen.
Het andere bericht komt van Wereldkinderen, die dit jaar haar 45-jarig bestaan viert. Sonja
Kranendonk nodigt ons van harte uit deel te nemen aan de activiteiten die hiertoe
georganiseerd worden.
Wellicht tot ziens op het kampeerweekend!

Jack Dik
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Vereniging voor (gezinnen met) Filipijnse adoptiekinderen

Ledenvergadering
Inang Bayan
Ledenvergadering Inang Bayan,
Tijdens het kampeerweekend van 3 – 5 juni 2016 zal er op zondag een ledenvergadering
plaatsvinden. Eigenlijk zijn er hierbij 2 belangrijke punten die ik wil bespreken.
Ten eerste wil ik inzicht geven in de financiële situatie van onze vereniging.
Hiervoor zal ik tijdens de vergadering de cijfers over de laatste jaren laten zien en er een
toelichting op geven.
Ten tweede wil ik graag uitbreiding dan wel overdracht van het bestuur van de
vereniging bespreken.
In het jaar 2004 is Inang Bayan opgericht. Tijdens één van de eerste bijeenkomsten van de
vereniging heb ik me aangemeld als penningmeester. Daarnaast waren in de vereniging toen
de voorzitter en de secretaris die Inang Bayan hebben opgericht, actief. Door verschillende
oorzaken zijn zowel de voorzitter als de secretaris in de loop van de tijd gestopt als bestuurslid
van de vereniging en bleef ik als enig bestuurslid over.
Vanaf de oprichting van Inang Bayan was ik enthousiast over de doelstellingen:
a. Het samenbrengen van uit de Filippijnen geadopteerde kinderen met hun
adoptieouders teneinde onderling informatie uit te wisselen en ervaringen te delen
b. De Filippijnen en de Filippijnse cultuur bekend maken bij de Filippijns geadopteerde
kinderen en hun adoptieouders
Ik besloot daarom zo goed mogelijk het bestuur van Inang Bayan alleen voort te zetten. Hierbij
ben ik heel goed geholpen door met name Jack Dik die al vele jaren regelmatig mooie
nieuwsbrieven maakt. Ook de organisatie van het zogenaamde Filippijnenweekend wordt
jaarlijks geweldig gedaan door steeds andere families die lid zijn van Inang Bayan. Zelfs het
beheer van de website hoef ik niet zelf te doen.
Het Filippijnenweekend is het jaarlijkse hoogtepunt van Inang Bayan in het uitwisselen van
ervaringen en samenbrengen van uit de Filippijnen geadopteerde kinderen met hun
adoptieouders. We hebben al een aantal jaren ruim 50 families die lid zijn van onze vereniging.
Hiervan is ongeveer de helft tijdens het weekend aanwezig.
Inang Bayan heeft daarom zeker bestaansrecht, maar ik zou graag mijn bestuursfunctie willen
overdragen dan wel het bestuur willen uitbreiden met één of meerdere leden, zodat Inang
Bayan ook blijft bestaan.
Misschien voel je je na het lezen van bovenstaande aangesproken en geroepen om als
bestuurslid van Inang Bayan de vereniging – mede - in stand te houden. Graag zou ik dan een
reactie van je ontvangen. En als lid van het bestuur hoeft het niet meer dan een paar uur in de
maand aan tijd te kosten…
Ik ben benieuwd naar jullie reactie.
Hartelijke groet, Carla Derks

Wereldkinderen
45 jaar

Wereldkinderen 45 jaar
Deze inbreng is er om het 45-jarig bestaan van Wereldkinderen extra te benoemen!
Op 28 mei 2016 wordt een Wereldkinderen dag georganiseerd in Duinrell voor alle
geadopteerden en hun families. Inmiddels hebben we de bevestiging ontvangen dat Helen
Orita van KBF ook op deze dag aanwezig zal zijn.
Er worden op 28 mei vele activiteiten georganiseerd. Er is o.a. een grote wereldkinderenmarkt
en er zijn diverse optredens. De Filippijnse geadopteerden kunnen zo ook kinderen /
contactpersonen uit andere werelddelen ontmoeten. Op onze website vinden jullie meer
informatie. Nichtjes, neefjes en buurkinderen zijn uiteraard ook van harte welkom om deze
dag naar Duinrell te komen om zo meer over adoptie te leren.
Meer informatie over Wereldkinderen:
Sonja Kranendonk
Programma Coördinator op de afdeling Adoptie
T: 31 (0)70 - 350 66 99
F: 31 (0)70 - 354 78 67
E-mail: kranendonk@wereldkinderen.nl
www.wereldkinderen.nl

Nu Helen Orita toch in Nederland is, zal zij aansluitend ook naar ons kampeerweekend komen.
Voor meer informatie over ons kampeerweekend (3 - 5 juni) kunt u terecht bij de adressen,
zoals die op de volgende pagina vermeld staan.

Jack Dik

Contact
Inang Bayan
Voor een bijdrage aan de nieuwsbrief:
Jack Dik
jack_dik@zonnet.nl

Voor vragen over de vereniging:
Carla Derks
carla@derksmakelaardij.nl
www.inang-bayan.nl

Voor informatie over het komende kampeerweekend 3 – 6 juni 2016
fam Witvliet en fam Clignet
jmwitvliet@gmail.com
belindaclignet@kpnplanet.nl

