NIEUWSBRIEF

Stichting Support WIDE Children’s Home

Hoe staat het er mee?

								

Wat gaat de tijd snel, het is al weer een jaar geleden dat Erik en Eva van Cardo Architecten in Tiruvannamalai zijn geweest. Nu, een jaar later, zijn we nog
niet aan het bouwen, maar hebben we met WIDE al wel veel goed werk kunnen verzetten. Zo hebben we de Stichting Support WIDE Children’s Home
opgericht, een prachtige website gemaakt, het jaarplan geschreven, een
nieuwsbrief uitgegeven en natuurlijk op allerlei manieren geld verzameld
om te kunnen starten met de eerste bouwfase. Daarnaast hebben we een
samenwerking met de Technische Universiteit Delft gerealiseerd en enthousiaste donateurs en supporters weten te bereiken. We gaan de komende tijd
er vol tegenaan om voldoende geld in te zamelen om het doel, de nieuwbouw te bereiken. De ervaring leert dat mensen sneller bereid zijn om dit
project te ondersteunen als ze van een betrokkene of bekende informatie
krijgen en enthousiast worden gemaakt. Dus: help ons dit project te promoten in je eigen omgeving, zodat we nog meer enthousiaste supporters krijgen! Een leuke manier om geld in te zamelen is via acties op scholen. Mocht
je een school of mensen in je werkomgeving kennen die hier mogelijk voor
open staan, laat het ons dan weten en kunnen we binnenkort ter plaatse
e.e.a. organiseren.

WIDE Children’s Home is verhuisd!

Nog niet naar hun eigen onderkomen, maar voorlopig wel naar een andere
huurwoning. Hopelijk kunnen ze hier blijven wonen totdat het weeshuis is
gebouwd en kan de volgende verhuizing naar hun eigen “thuis” zijn. Deze
huurwoning heeft twee verdiepingen en is gelukkig wat ruimer dan de
vorige. Dit betekent dat de oudere meisjes nu een eigen kamer krijgen. Verder is één kamer bestemd voor inwonende studenten, waar ze er vijf van
in huis heeft genomen. Dat levert gelukkig extra inkomsten op waardoor
een deel van de uitgaven gedekt kan worden. Door de ziekte van Xavier (zie
verder in de nieuwsbrief ), was er weinig tijd om de verhuizing goed voor te
bereiden, uiteindelijk heeft iedereen moeten helpen.
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JAARPLAN 2009
Stichting Support WIDE Children’s Home

Wij hebben onze plannen op schrift gesteld: Jaarplan 2009. In dit jaarplan hebben we onze doelstellingen en activiteiten
voor de komende jaren op een rij gezet.
Dat betreft voornamelijk het bouwen van
een onderkomen maar ook het ondersteunen van het weeshuis en de stichting
WIDE. Verder hebben we de te verwachte
kosten, die nodig zijn om onze doelen te
realiseren, uitgesplitst en hebben we een
driejaren planning aan de doelen gehangen. Hoe snel we kunnen starten met
bouwen hangt allemaal af van hoe de
fondsenwerving en de planvoorbereiding
zal gaan lopen. Wij hopen het huis in 2011
gebouwd te hebben.
Voor geïnteresseerden, het jaarplan is te
downloaden via onze website.
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Projecten
TU Studenten

In de vorige nieuwsbrief schreven we dat we
in gesprek zijn met de Technische Universiteit
Delft om ons project als een studycase aan te
bieden. Dat is ondertussen gelukt. Voor wie
nog niet op de website heeft gekeken, dit zijn
de studenten.

Gericht sponsoren

In de eerste bouwfase (2009) willen wij een aantal voorzieningen vast gaan
aanbrengen op het landje. Voor diegene die heel graag concreet willen zijn,
hebben we een lijst gemaakt waarop zaken staan die je direct kan sponsoren. Je kunt bijv. 50m omheining voor € 250 sponsoren, voor € 100 10% van
de waterbron of alle bloembollen waarvan de bloemen op de markt worden
verkocht. Hoe meer sponsors hoe sneller we resultaat kunnen boeken.
Onderdeel
Ca. 200m omheining rondom stuk land waar verbouwd wordt
Septic tank
Waterbron
50 kokospalmen voor schaduw en verkoop kokosnoten
10 zakken bloembollen voor tijdelijke beplanting en verkoop

Kosten ca.
€ 1000
€ 800
€ 1000
€ 80
€ 50

Overigens zijn dit de aanschafprijzen van alleen het materiaal, dus excl. arbeidsloon. Hoeveel arbeidsuren nodig zijn, moeten we schatten. Wel weten
we dat een gemiddelde arbeider ongeveer € 0,50 (vrouw) en € 0,75 (man)
per uur kost.
Wij zijn 5 studenten van de TU Delft; 3 bouwkundigen (Laura, Josephine en Stephanie) & 2
industrieel ontwerpers (Quirine en Lodewijk).
We zijn nu bezig met de minor, International
Entrepreneurship & Development aan de
facul-teit Technische Bestuurskunde. Komend
half jaar werken wij aan een business plan voor
het weeshuis in India. Hierbij kijken wij naar
de mogelijkheden voor Kumari, de eigenaresse van het weeshuis en tevens oprichtster
van WIDE Children’s Home, om meer inkomsten te generen. Ook proberen wij op allerlei
manieren mee te denken en te helpen bij de
bouw van het nieuwe weeshuis. We willen
het huis zo duurzaam mogelijk maken, in de
zin dat het bewonen van het huis uiteindelijk
zo min mogelijk geld moet kosten. Een half
jaar is natuurlijk maar kort, maar we zijn allen
zeer enthousiast en gaan er alles aan doen
om zoveel mogelijk gedaan te krijgen. We kijken uit naar de samenwerking met Stichting
Support WIDE Children’s Home en de directe
samenwerking met Erik, Kumari en Xavier.

Heb je niets met bouwen maar wil je liever een kind direct ondersteunen,
dan kan dat ook! We willen een ouderplan opstarten waarbij een donateur
zich kan opgeven voor het onderhoud van een kind voor een vast bedrag
per periode. Sponsoren in de vorm van een maand eten of nieuwe kleren
voor de kinderen is natuurlijk ook mogelijk. In onderstaand tabel is te zien
hoeveel het ongeveer kost om een kind te onderhouden.
Onderdeel
Eten
Persoonlijke verzorging
Kleding
School
totaal

Per dag
€ 0,43

Per maand
€ 12,90
€ 1,32
€ 0,82
€ 1,94
€ 16,98

Per jaar
€ 154,77
€ 15,86
€ 9,88
€ 23,24
€ 203,75

Op de medische kosten hebben we nog geen zicht. Om een goede inschatting te kunnen maken, gaan we de huidige uitgaven van WIDE analyseren
en een plan maken voor een jaarlijkse medische controle. Wij zijn blij met
iedere vorm van sponsoring, maar doneren voor het huis blijft belangrijk:
ons hoofddoel blijft natuurlijk een huis bouwen. Een goed huis komt immers
elk kind ten goede!

Nieuws uit Tiruvannamalai Nieuws uit Tiruvannamalai
Leer ze allemaal kennen

Op onze website, onder het kopje
WIDE/Kinderen/Wie is wie, kan je
kennis maken met de kinderen.
Van elk kind gaan we informatie
verzamelen, zodat de kinderen
echte bekenden gaan worden. Wij
stellen hier alvast drie van de dertig kinderen aan u voor: Ajith Kumar, Swetha en Kartik.
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Robert Pagels

Thuis in de Verenigde Staten werk ik met kinderen, als ik geen college
heb op de faculteit Chemische Technologie aan de Universiteit van
Delaware. Werken met kinderen en een positieve invloed op hun leven
hebben, is een passie van mij geworden. Begin april 2009 heb ik besloten om in de zomer naar het buitenland te gaan en daar te werken
met kinderen. Ik ben in India terecht gekomen, omdat ik verschillende
vrienden en professoren uit dat land ken. Ik heb een aantal weeshuizen
bekeken en kwam een stuk over Kumari tegen en haar visie voor WIDE
heeft mij geraakt. Ik heb direct contact met haar opgenomen en daarna
mijn plannen snel uitgestippeld. Ik ben negentien jaar en heb nog nooit
alleen gereisd. Ik had dus geen flauw idee hoe het reizen in India zou
gaan, maar gelukkig heeft Kumari mij als een zoon opgevangen. Ik heb
nooit gedacht dat ik zo goed opgevangen zou worden, hierdoor heb ik
een sterke band met Kumari en de rest van het gezin gekregen. Ik beschouw ze als mijn Indiase familie.
Na een paar dagen moeite te hebben met namen onthouden, heb ik ook
vrij snel een band met de kinderen opgebouwd. Ik kan niet geloven wat
een fijne plek WIDE is. De kinderen zijn bijzonder speels, pienter en
nieuwsgierig. Het leven bij WIDE houdt in dat Kumari de moeder is voor
alle kinderen en zij elkaar niet als vrienden zien maar als broers en zussen. Al mijn vooroordelen over hoe een weeshuis in een ontwikkelingsland zou functioneren, zijn hiermee weggevaagd. Tijdens mijn verblijf in
Tiru, hebben Kumari en ik aan verschillende dingen gewerkt. We hebben
dossiers gemaakt, zodat informatie van elk kind goed bijgehouden kan
worden. We zijn begonnen met het invullen van de formulieren, die nodig zijn om een geregistreerd weeshuisstatus bij de overheid te krijgen
en dus daarmee ook financiële steun. Verder heb ik posters gemaakt en
de rest van mijn tijd is opgegaan aan spelen met de kinderen.
Ik ben een maand bij WIDE geweest en het vertrek was één van de
moeilijkste dingen dat ik ooit heb meegemaakt. Toen elk kind gedag
kwam zeggen, werd het steeds moeilijker en moeilijker om mijn tranen
in te houden. Ik weet niet meer wat ik had verwacht toen ik bij WIDE
aankwam, maar wat ik wel weet is dat al mijn verwachtingen van toen
zijn overtroffen. Ik weet niet hoeveel verschil mijn verblijf heeft gemaakt
voor de kinderen, maar elk kind en iedereen die werkt en leeft voor WIDE,
heeft mijn leven wel drastisch veranderd.
Xavier
Ongeveer twee maanden geleden is bij Xavier tbc in zijn ruggenwervel geconstateerd. Door de zwelling op zijn rug, kon hij Kumari weinig helpen en moest de verhuizing een maand uitgesteld
worden. Gelukkig was Robert Pagels uit de VS er op dat moment
om Xavier naar het ziekenhuis te sturen in plaats van naar de
aryuvedische (Hindoeïstische gezondheidsleer) arts en zo de juiste
medicijnen te regelen. Ook heeft hij nog navraag gedaan bij zijn
professor en wist de medicijnen die Xavier nodig heeft. Het gaat nu
redelijk goed met Xavier, de medicijnen doen hun werk. Soms ligt
hij wel dagen in bed, maar op andere dagen is hij gelukkig weer
heel actief. De komende maanden moet hij nog pillen slikken, maar
waarschijnlijk zal hij dan snel genezen. Tbc in de ruggenwervel is
overigens niet besmettelijk, dus de kinderen lopen geen risico.
Taxichauffeurs in India zijn verplicht om een uniform te dragen.
Sinds kort draagt Xavier ook een uniform want hij brengt de kinderen met de taxi naar school. Voorheen bracht een chauffeur ze
met de fietstaxi, maar dat werd te duur. Daarom heeft WIDE nu
tijdelijk een taxi gehuurd en rijdt Xavier zelf. Hij heeft hiervoor een
tijdelijke vergunning en dus een uniform. Tussen het brengen en
ophalen van de kinderen, verdient Xavier nu de huur van de taxi
terug door als taxichaffeur geld te verdienen. Dus bij deze onze
enige echte WIDE chauffeur.
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Erik’s eerste dagen@WIDE
Op 5 oktober jl. is Erik naar India gevlogen. Hij is zijn reis begonnen met een weekje
Chennai en Pondicherry, op bezoek bij een aantal locals. Vanuit Nederland heeft hij
contact gelegd met deze mensen, die hem informatie hebben kunnen verschaffen over
ontwikkelingshulp en duurzaam bouwen in India. Vervolgens is hij met de bus naar
Tiruvannamalai vertrokken. Erik schrijft: “Inmiddels ben ik hier nu twee dagen, pas. Heb
veel gehoord, bijna teveel om allemaal op te schrijven”. De eerste twee dagen van Erik@
WIDE:
Bij het huis aangekomen vliegt Kumari mij om de hals, en staat mij een welkomstceremonie
te wachten. Er hangt een groot spandoek, met daarop A WARM WELCOME TO MR. ERIK
BOLKS met daarnaast de foto die ze van mijn hyves geplukt hebben. De kinderen zingen een
lied en ik moet voor de drempel blijven staan. Pati (oma) voert eerst een welkomstritueel uit
met een schaal wierook die ze in de rondte draait. Ik krijg een horizontale witte streep op
mijn voorhoofd en mag naar binnen. De kinderen worden aan hun huiswerk gezet, ik moet
eerst eten. Dan mag ik mij opfrissen. In de badkamer (1 hurk toilet en een grote plastic tobbe
met water en gietkan) douche ik met behulp van het kannetje mij met lauw water. Heerlijk
verfrissend. Alle kinderen verzamelen! Want ze moeten zich netjes aan mij voorstellen. Zover
komt het niet want de kleine Chella (6) krijgt in alle opwinding zijn middelvinger tussen de
deur. Het ziet er allemaal erg bloederig uit en Kumari raakt in de stress, Chella moet naar de
dokter. Met tranen in de ogen wordt Chellamutu door Xavier en Paul naar de dokter gebracht
in de autoriskjah. Toch handig dat ze dat ding nu hebben. Kumari gaat voor Jezus staan en
begint te bidden. Pati (zelf nog hindoe in traditionele gebruiken) brabbelt door het gebed
heen. De kinderen worden beneden allemaal aan het bidden gezet. Anitha, de oudere zus
van Chella krijgt een uitbrander omdat ze niet goed op haar broertje heeft gelet. Ik kalmeer
Kumari, door te zeggen dat ik niet denk dat het gebroken is, omdat ik geen onnatuurlijke
knik in het vingertje zag. Xavier belt met de mededeling, dat de dokter denkt dat het meevalt,
maar misschien er toch een X-ray gemaakt moet worden in het ziekenhuis? What to do? Later
komen ze terug met een Röntgen van Chella’s handje. Als ik vraag wat de dokter er van vond
is het antwoord, dat ze pas morgenavond weer naar de huisarts kunnen omdat alle ziekenhuisdoctoren om 21.00 naar huis gaan. Ik bekijk de foto en zie geen donkere breukstrepen of
lichtgrijze foutjes in het keurige bot. Wel een enorme snee in het vlees. Voorlopig is Kumari
weer kalm. Het is de bedoeling dat ik vroeg naar bed ga, maar volgens mij is het al na middernacht voordat Kumari en ik gaan slapen. Voor Indians is dat heel laat, meestal gaan ze om
22.00 naar bed en de meesten staan om 4 of 5 uur al op.

In WIDE gaat de wekker om 6 uur. Voor 7.30 moeten alle kinderen, gegeten hebben, hun
koffer netjes hebben, uniform aan, gedoucht of gewassen zijn. De meeste kinderen slapen
beneden, net als de payment boys. Kumari en Xavier slapen boven, net als de oudere meisjes
en hun dochter Priya, die door alle kinderen Didi (zus) genoemd wordt. Ik logeer in Priya’s
kamer en Priya slaapt in de computerkamer zonder fan en klamboe. Verder wordt de bovenverdieping gebruikt om de gravy (saus) voor het eten te maken. Pati (oma) kookt beneden
de rijst of de andere basis van de maaltijd. Pati slaapt net als Babaloo tussen de kinderen in
de grote woonkamer. Karthik is de oudste jongen en verantwoordelijk voor het wel en wee
op de benedenverdieping. Hij moet het ochtend- en avondgebed leiden en sinds afgelopen
zaterdag bijhouden of iedereen op tijd het vinkenlijstje heeft volbracht. Wie aan het eind van
de week alleen maar vinkjes heeft krijgt een sticker. De stickers en poëzieplaatjes van Moeder
Bolks worden dus meteen nuttig ingezet komende zondag als de eerste resultaten bekend
zijn. Kumari verwacht in week 1 niet heel veel plaatjes uit te hoeven delen, maar wanneer het
systeem de kinderen eenmaal duidelijk is zullen in week 2 waarschijnlijk bijna alle kinderen
in aanmerking komen voor een plaatje/sticker.

Volgende keer meer
Erik@WIDE, voortgang studentenproject en nieuws uit Tiru.

Belangrijk voor sponsoren!
Stichting Support WIDE Children’s Home houdt
zich ook bezig met de ondersteuning van de
stichting WIDE in India. Alleen bij een sterke
zelforganisatie kan de opvang van de kinderen
en het beheer van de grond en het huis op een
goede wijze plaatsvinden.
Vanaf 1 oktober 2008 is de stichting erkend als
Algemeen Nut Beogende Instelling waardoor
giften aan de stichting bij de Belastingdienst
opgevoerd mogen worden als aftrekposten.
Op deze manier kan er dus meer gedoneerd
worden! Op de website is een online-doneerbutton geplaatst zodat het voor iedereen,
die een Paypal-rekening en/of creditkaart
heeft, makkelijk gemaakt 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. Langzaamaan
druppelen ook kleine en grotere bedragen binnen van particulieren. Inmiddels hebben we
ook de eerste donateurs kunnen registreren.
Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor
hun support.
Wij hebben niet van alle sponsoren en donateurs contactgegevens ontvangen. Wilt u dat
alsnog per e-mail of per post doorgeven, zodat
we een persoonlijk bericht kunnen verzenden.

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:
Robert Pagels, TU Delft, WIDE Children’s Home ,
Erik Bolks en Cardo Architecten
Uitgave nieuwsbrief:
Nummer 2 - december 2009
Deze nieuwsbrief gaat uit van de Stichting Support 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. Vergeet 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.
De nieuwsbrieven zijn ook te downloaden via
onze website www.weeshuis-india.nl
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