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Beste donateurs en andere belangstellenden,
Het jaar 2010 zit er bijna op en we kunnen gerust zeggen dat het een heel goed jaar is geworden voor UwD.
Vooral ons project in Roemenië voor het dagopvangcentrum ALDO/CET van Liana Vislan heeft ons veel voldoening
gegeven en wij zijn blij en trots dat dit (bijna) afgerond is.
Op 23 oktober was ondergetekende namens Up with Down aanwezig om de officiële overdracht van de speeltuin te
voltrekken. Op deze dag werd tevens gevierd dat het centrum 10 jaar bestaat, dus een extra feestelijk gebeuren. In
aanwezigheid van de burgemeester van Bailesti en de prefect van de provincie Oltenia werd in het recreatiezaaltje
door een aantal kinderen van het centrum, samen met andere kinderen uit Bailesti een sfeervolle opvoering
verzorgd van liedjes, volksdansjes en toneelstukjes.

Na de toespraken en dankwoorden kwam het hoogtepunt van de dag toen iedereen naar buiten mocht en, in de
stralende zon, de speeltoestellen met champagne werden ‘gedoopt’, terwijl alle kinderen en ouders in een grote
kring een lied aanhieven. Het centrum beschikt nu over een sterk, transparant hek, een mooie speeltuin van maar
liefst 230 m2, met daaronder rubber tegels en fraaie beplanting van de omringende tuin. De laatste fase komt nog
volgend voorjaar, wanneer de grondstructuur wordt verbeterd en een groot gazon wordt aangelegd.
Al met al, de schenkingen in natura en vrijwilligerswerk meegeteld, een project van totaal circa € 75.000,-: het
grootste wat UWD tot nog toe heeft voltooid ! Ik geloof dat niemand beter kan verwoorden hoe het is geworden
dan Liana Vislan in haar e/mail:
Thank you, thank you, thank you.... for all ! The words cannot express our thanks and happiness. Our center is indeed
lovely and our playground is fantastic and our plants are smiling .I hope Up with Down and the sponsors feel the
same and have the certitude that they have invested in a right place and people. Please give our warmest thanks to
the sponsors and to your colleagues. We wish you all MERRY CHRISTMAS AND A HAPPY NEW YEAR 2011.
Nog meer Roemenië
Terwijl we nog volop bezig waren met de voltooiing van het speeltuinproject bereikte ons een noodkreet van Liana.
Om nog onduidelijke redenen hadden verschillende autoriteiten alle lopende aanvragen voor subsidie afgewezen en
de bodem van de kas kwam onverwacht snel in zicht. Een horrorscenario kwam in zicht van een prachtig aangelegd
centrum met alle voorzieningen, maar zonder personeel.
UwD beschikte gelukkig nog over voldoende financiële reserves om in ieder geval tot de zomervakantie een
beroepskracht aan de slag te houden, ter ondersteuning van Liana en haar vrijwilligers. Volgend jaar heeft dit
opnieuw onze aandacht. Wij zullen ons blijven inzetten om dit centrum te laten functioneren en verder ontwikkelen,
mede als een voorbeeld en bron van inspiratie voor anderen in Roemenië.
Goed nieuws uit de Oekraïne
Op 1 december j.l. ging in Kiev een dag- en informatiecentrum open over en voor kinderen met DS!
Dit is een geweldige stap vooruit voor onze vrienden van de vereniging Downsyndrome. Dit resultaat is mede te
danken aan de inzet van Frank Buckley van de Engelse organisatie Downsed International.
Buckley, die tevens zitting heeft in de Europese instelling EDSA, is erin geslaagd een IT bedrijf uit Noord Europa, EDB,
dit centrum voor 3 jaar te laten sponsoren. Wij van UwD gaan binnenkort weer contact opnemen om te zien welke
steun wij kunnen geven; in ieder geval hopen we hen binnenkort te kunnen voorzien van Pictogrammen.

Picto´s
Het zit ons niet mee…….Ondanks de in onze vorige nieuwsbrief genoemde garantie van het Grafisch Lyceum,
Rotterdam, zijn de aan ons gedane toezeggingen (weer) niet nagekomen. We zijn nu maar met een aantal
vrijwilligers aan de slag gegaan om het zelf verder af te werken. Daarna gaan we op zoek naar een drukker die dit zo
goedkoop mogelijk voor ons wil afwerken….. Kiev wacht op ons!
Nieuwe voorzitter
Na zich ruim tien jaar met hart en ziel voor Up with Down te hebben ingezet, heeft onze voorzitter en medeoprichter Bert Westerveld afscheid van ons genomen. Helaas hebben gezondheidsoverwegingen meegespeeld bij
het nemen van deze beslissing. We willen Bert bedanken voor zijn jarenlange toewijding en wensen hem alle geluk,
gezondheid en voorspoed voor de toekomst. Bert, bedankt !
Inmiddels hebben we iemand gevonden die de voorzittershamer van Bert over wil nemen. Zijn
naam is Joris van der Hoeven, 30 jaar oud en vader van Esmee van 2,5 met Down. In april 2011
wordt Esmee grote zus, dan komt er nog een broertje of zusje bij.
In het dagelijks leven is Joris IT-consultant. Eén van zijn eerste acties is dan ook het opzetten van
een nieuwe website voor UwD, welke begin 2011 in de lucht zal gaan. Welkom, Joris !
Plannen voor 2011
Begin 2011 gaat onze nieuwe site `live`. Een stagiaire van de kunstacademie in Den Haag, afdeling fotografie, gaat als
leerproject foto´s maken voor onze site. In 2011 willen we de draad weer oppakken van de motorische
ontwikkelings methode van Peter Lauteslager. Verder willen we meer gaan samenwerken op internationaal gebied,
bijv. met Downsed en EDSA. UwD gaat het certificaat voor kleine goede doelen opvragen bij het Centraal Bureau
voor Fondsenwerving (CBF).
Kortom we zitten vol met ideeën en plannen. Heeft u wat vrije tijd, die u zinvol wilt besteden, misschien kunt u ons
dan helpen als vrijwilliger; of u kunt ons stichtingsbestuur komen versterken!
En verder zijn we natuurlijk altijd blij met uw……..
Donaties
Sinds de vorige nieuwsbrief ontvingen wij nog de volgende bedragen:
A&J de B. te G. € 50,JGM. R. te T. € 200,Stichting te dH € 1000,G. M. te C € 100,- en
J.K. te O. € 1000,-.
Ook van uit onze SMS 5757 actie komen nog steeds bedragen binnen. Alle gevers weer hartelijk dank !!
Zoals u wellicht weet heeft Up with Down de zogenaamde ANBI status, waardoor uw gift fiscaal aftrekbaar is.
Dus wilt u uw giften over 2010 nog wat opvijzelen, denk dan aan ons !!!
Ons bankrekeningnummer is 35.15.05.105 t.n.v. Stichting “Up with Down”
Fijne dagen…
Het bestuur van Up with Down wenst u fijne kerstdagen en een goed en gelukkig 2011 !!
Jan Kip
Oosterland, 20/12/2010.
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