
NIEUWSBRIEF
Stichting Support WIDE Children’s Home

We zijn begonnen!
De kop is er af. Dit is de eerste nieuwsbrief van de Stichting 
Support WIDE Children’s Home. In november zijn we bij notariële 
akte officieel opgericht. Wij zijn meteen voortvarend van start ge-
gaan en staan inmiddels ingeschreven bij de kamer van koophandel. 

 Wat is WIDE?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voor wie het nog niet wist….. W.I.D.E. staat voor Women’s Initiative for 
Development and Education. Het kindertehuis is daar onderdeel van. 
Kumari runt met hulp van haar man een gezin, dat maar liefst dertig 
kinderen heeft opgenomen om voor te zorgen. Elk kind heeft liefde en 
aandacht nodig en dat is ook waar het WIDE Children’s Home voor staat 
oftewel “Every child deserves a family”. Kumari is zelf als halfwees opge-
groeid in een weeshuis en wilde vanuit haar ervaringen iets voor kans- 
arme kinderen doen. Zij heeft WIDE opgericht om ervoor te zorgen dat 
de kinderen de warmte van een gezin en voldoende aandacht, voedsel 
en goed onderwijs ontvangen. Nu delen 35 mensen een huurhuisje van 
nog geen 75m² met één douche en één toilet! Niet heel erg hygiënisch 
en de kinderen steken elkaar dan ook regelmatig aan met ziektes, want 
ze slapen, eten en spelen met z’n alleen in een ruimte van ca. 20m². 
De afgelopen jaren heeft het gezin zich met moeite staande kunnen 
houden door alle eindjes aan elkaar te knopen, eigen bezittingen te 
verkopen en als het echt niet anders kon, leningen af te sluiten. Kumari 
heeft inmiddels in Tiruvannamalai wat contacten, die het tehuis van 
voedsel voorzien tegen een lagere prijs. Toch heerst er iedere maand 
stress om de lasten te betalen. Xavier – haar man - heeft een gemiddeld 
inkomen en daarmee is het erg lastig om 30 kinderen naast zijn eigen 
gezin te onderhouden. Het is ons doel om voor dit grote gezin een pas-
send en duurzaam onderkomen te realiseren.

 De Stichting

De Stichting Support WIDE Children’s 
Home is opgericht, om het WIDE Children’s 
Home in Tiruvannamalai te ondersteunen. 
We willen er voor zorgen dat er een eigen 
onderkomen komt, waar voldoende plek is 
voor de kinderen om te spelen, studeren, 
eten en slapen. Om deze leefruimte te kun-
nen realiseren is er veel geld nodig. Er is wel 
een klein aantal sponsors dat af en toe een 
bedrag overmaakt, maar er is geen sprake 
van een vaste inkomstenbron. Daar willen 
we verandering in brengen en proberen 
op verschillende wijze steun te krijgen voor 
dit project. Onder het kopje projecten en 
support is hierover meer informatie te vin-
den en natuurlijk op onze website: www.
weeshuis-india.nl De stichting heeft een 
bestuur bestaande uit Erik Bolks (voorzit-
ter), Sandra Kuiters (secretaris) en Bart van 
de Ouden (penningmeester), maar wordt 
ook bijgestaan door Nienke Debats & Eva 
Cheung.
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Nieuws uit Tiruvannamalai   Nieuws uit Tiruvannamalai 

Huis uit  
De huurbaas is onverbiddelijk. Hij had Kumari gezegd dat de huur per april 1.000 Rs hoger zou zijn. Hij had er echter 
niet op gerekend dat Kumari die huurverhoging met behulp van sponsors zou kunnen opbrengen en heeft nu dus via 
de politie laten weten dat zij over drie maanden het huis moet verlaten. In India bestaat niet zoiets als huurbescherm-
ing, dus de stress is toegeslagen. Kumari moet in allerijl op zoek naar tijdelijke woonruimte. We hebben rondgevraagd 
bij tentenbouwers, maar tot op heden zonder succes. Dat is naast de achterblijvende fondsen, toch een tegenslag. 
Maar we gaan door! 

Ondertussen heeft Kumari een huurwoning gevonden en gaat, als alles meezit, eind augustus verhuizen. De verhuizing is 
een maand uitgesteld, omdat de huurders nog niet vertrokken zijn, ondanks dat de verhuurder gemeld heeft dat de woning 
per eind juli vrij zal komen. Kumari heeft geld bij elkaar moeten lenen om de huur en borg vooruit te kunnen betalen. Het is 
een stuk meer dan wat ze nu betaalt, maar ze heeft straks wel een verdieping extra aan ruimte voor de kinderen. De huur 
kan ze deels bekostigen door studenten in huis te nemen. 

Bouwproject
Met het eerste sponsorgeld is een stuk grond 
gekocht, dat uit twee percelen bestaat. Op het ene 
deel zal er straks gebouwd worden. Het andere is 
voor de groentetuin en wat vee. Inmiddels zijn ze 
bij Cardo-architecten zo ver in het ontwerpproces, 
dat we nu kunnen kijken hoe we dit gefaseerd 
zouden kunnen gaan uitvoeren. We hebben een 
ideaal eindontwerp maar moeten ons bezinnen of 
we niet tijdelijk met iets minder af kunnen, omdat 
de geldstroom achter blijft bij de verwachtingen 
en de nood er niet minder op wordt.

Met de TU Delft zijn we in gesprek om te onderzoek-
en of het project door een officieel interfacultair 
stageproject gedragen en ‘duurzaam’ uitgewerkt 
zou kunnen worden. Voorwaarde is natuurlijk dat 
er studenten bereid gevonden worden en het 
project geen extra vertraging op zal lopen of duur-
der zal uitvallen. Met de TU Delft kunnen we veel 
kennis binnenhalen. We zijn erg benieuwd hoe dit 
gaat aflopen.

Marktplaatsactie
Via Sandra kan er kleding gekocht worden die Xavier gemaakt heeft. 
De opbrengst gaat naar WIDE. Voor meer informatie verwijzen we 
naar de website: www.weeshuis-india.nl  Op Koninginnedag heb-
ben wij ook al e.e.a. te koop aangeboden en het plan opgevat om 
een online rommelmarkt te organiseren. Dus roepen we iedereen 
op hun zolder leeg te verkopen en de opbrengst te doneren aan 
WIDE. Twee vliegen in één klap! Zelf meer leefruimte en op termijn 
ook meer leefruimte voor de weeskinderen in India.

 Projecten

Internet: Website & Hyves
De meeste supporters hebben de website al een keer bekeken. Op 
www.weeshuis-india.nl hebben we al het één en ander aan infor-
matie staan. In de toekomst zullen we de website steeds verder uit-
bouwen en de site in het Engels vertalen. Daarnaast hebben we een 
hyves opgericht voor de supporters van het WIDE kindertehuis. Op 
www.tiruvannamalai.hyves.nl/ kan iedereen zich aanmelden. Het is 
de bedoeling dat het een soort olievlek gaat worden van vrienden 
en bekenden die in aanraking komen met het weeshuisproject. In-
middels telt de hyves ruim 340 leden. Via de website en hyves kun-
nen we regelmatig iedereen op de hoogte houden, als favoriet aan-
merken dus!
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Vrienden in Tiru 
Twee mensen van “Vrienden van Mercy”- een stichting die in Tiruvannamalai ook een weeshuis heeft gebouwd en onder-
steund - waren in India. Wij hadden ze gevraagd ook even bij Kumari langs te gaan. Zij hebben de kinderen van WIDE uit-
genodigd om een middagje te komen spelen. Kumari en de kinderen werden met een busje opgehaald. Anneke schreef: 
“Het was een feest om te zien hoe zij de speeltuin veroverden, eerst een beetje schuchter en daarna gingen ze helemaal los, 
ze speelden samen met onze kinderen en hadden ontzettend veel plezier. Wij zaten lekker thee te leuten en ondertussen 
vertelden Luben en Mercy (Parents van Mercy’s Home), dat zij haar wilden helpen met het zoeken van een huis. We zullen 
zien hoe het afloopt. Uiteraard hadden we wat lekkers voor ze en TANG, een poeder waar je limonade van kunt maken met 
vitamine C daarin. Zij hadden een leuk cadeau meegenomen, een soort schilderij dat de kinderen zelf gemaakt hadden. 
Het komt in ons Home te hangen. Ook wij hadden een schilderij voor hen en tevens allerlei leuke kleine dingetjes voor de 
kinders; zeep, tandenborstels, tandpasta, een haarband, oorbelletjes, ketting, kam, sleutelhangers en een zonnebril voor de 
boys. Ieder had wat en de kinderen thuis zijn ook niet vergeten. Daarna hebben we Kumari jullie geld en onze bijdrage ge-
geven. Je kunt je voorstellen hoe blij ze was ook al is het grote huisvestingprobleem daarmee niet opgelost. Luben en Mercy 
gaan haar helpen met het geven van moral support. Dat is wat we kunnen doen. Al met al een geslaagde middag voor ons 
allemaal.” Wij proberen zoveel mogelijk te leren en profiteren van de kennis en locale contacten die Vrienden van Mercy al 
hebben. Het is ook beter voor WIDE als het tehuis niet alleen op Kumari en Xavier hoeft te steunen en er meer contacten 
zijn in Tiruvannamalai. Vanaf deze plaats willen we dan ook de vrijwilligers van Vrienden van Mercy bedanken voor wat ze 
allemaal voor WIDE hebben gedaan.
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Even paniek 
Bij de Saradhi, een van de jongste kinderen, zijn symptomen van lepra geconstateerd. 
Kumari heeft hem voor behandeling laten opnemen. Samen met zijn zus Baranita ver-
laat hij WIDE Children’s home. Hopelijk slechts voor tijdelijk, maar dat weten we op dit 
moment niet. Kumari vindt het heel erg voor de twee kinderen, maar er is geen keus. 
Lepra is zeer besmettelijk en de kans dat de andere kinderen het ook oplopen is zeer 
groot. Voor de zekerheid zijn alle kinderen in het ziekenhuis onderzocht. Volgens de 
dokter is er geen reden om zorgen te maken. Kumari heeft zich de hele week druk 
gemaakt of alles wel goed is met de kinderen. Maar na de controle is ze nu weer wat 
ontspannen. Hopelijk horen we snel van Saradhi en of hij straks terug kan keren samen 
met Baranita.



 Support

Vrijwilligers gezocht
Er zijn al enkele mensen die hebben aangegeven in India van dienst te 
willen zijn. Dat kan op allerlei manieren. Je kunt het zo gek niet beden-
ken. Wij zoeken pedagogen, IT-helden, bouwers, mensen die Kumari leren 
boekhouden, tandartsen, of gewoon sociale jonge mensen die het leuk 
vinden een tijdje mee te helpen in het tehuis en te spelen met de kids. 
Een korte periode, al is het maar één of twee weken, kan je natuurlijk ook 
goed combineren met een vakantie. Je zult met open armen ontvangen 
worden door Kumari en de kinderen. Erik is van plan zo rond eind sep-
tember tot eind november naar India te gaan en Sandra in december. Ook 
in Nederland kunnen we alle hulp gebruiken. Wil je meer weten of je ook 
aanmelden, stuur dan een bericht naar: widechildren@hotmail.com Een 
bezoek aan het weeshuis staat garant voor een onvergetelijke ervaring!

Colofon
De nieuwsbrief is een uitgave van de Stichting 
Support WIDE Children’s Home en verschijnt 
circa vier keer per jaar. 
Redactie: 
Erik Bolks en Eva Cheung
Contact nieuwsbrief: 
widechildren@hotmail.com, 
www.weeshuis-india.nl
Beeldmateriaal: 
S. Kuiters, N. Debats, TU Delft, WIDE Children’s 
Home en Cardo Architecten
Uitgave nieuwsbrief:
Nummer 1  - augustus 2009

Deze nieuwsbrief gaat uit van de Stichting Sup-
port WIDE Children’s Home en mag alleen in 
zijn totaal en ongewijzigd zonder toestemming 
vermenigvuldigd en verspreid worden. Stuur 
hem door aan al je vrienden en bekenden. Ver-
geet niet lid te worden van de WIDE-hyves op: 
www.tiruvannamalai.hyves.nl en een gift over 
te maken als je dat nog vergeten was.

Volgende keer meer
Vrijwilliger uit de V.S.
Afgelopen juli is Robert Pagels een 
maand op bezoek geweest bij WIDE. Hij 
heeft Kumari geholpen met het in orde 
maken van een aantal officiële docu-
menten, die nodig zijn voor het wees-
huis en de boekhouding uitgelegd. 
Daarnaast is hij begonnen met het bij-
houden van een dossier waarin foto’s, 
verhalen en gegevens van elk kind in 
komen te staan. 

Ouderplan
Wij zijn van plan een ouderplan op te zetten, waarbij donateurs een kind kun-
nen ondersteunen. In de bouwfase zal een deel van de bijdrage wel aan het huis 
besteed worden. Een goed huis komt immers elk kind ten goede. In de volgende 
nieuwsbrief stellen wij een paar kinderen met een foto aan jullie voor. 

Meer nieuws uit Tiruvannamalai   
De laatste ontwikkelingen en gebeurtenissen vanuit WIDE Children’s Home.
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Belastingvoordeel
Bij de Belastingdienst hebben wij met succes 
een aanvraag ingediend om te worden erk-
end als Algemeen Nut Beogende Instelling. In 
januari kregen we te horen dat vanaf 1 oktober 
2008 (dus met terugwerkende kracht) de ANBI-
status is verleend waardoor giften aan de stich-
ting bij de Belastingdienst opgevoerd mogen 
worden als aftrekposten. Op deze manier kan 
er dus meer gedoneerd worden! Op de web-
site is inmiddels ook een online-doneerbutton 
geplaatst zodat het iedereen die een Paypal-
rekening en/of creditkaart heeft makkelijk ge-
maakt wordt om geld te doneren. Natuurlijk 
staat onze bankrekening (1465.61.376) altijd 
open voor elk gul gebaar. 

Sponsors bedankt!
Wij hebben van verschillende bedrijven en 
instellingen donaties gekregen. Op onze web-
site staat een overzichtje van de bedrijven en 
instellingen die tot nu toe een bijdrage hebben 
geleverd. Langzaamaan druppelen ook kleine 
en grotere bedragen binnen van particulieren. 
Inmiddels hebben we ook de eerste donateurs 
kunnen registreren. Wij willen iedereen harteli-
jk bedanken voor hun support. De eerste sup-
porters van de Stichting:


