NIEUWSBRIEF

Stichting Support WIDE Children’s Home

Oogst in zicht....
Het hek om het akkerland staat en de gewassen zijn geplant! Het duurt nog
wel even, maar over een tijdje kan er geoogst worden. Op dit moment zijn
er wat fruitbomen, kokospalmen en rijst geplant. De opbrengst zal voor eigen gebruik zijn, maar wat niet op gaat, wordt verkocht. Omdat het land
een stuk rijden is vanaf WIDE, is er tijdelijk een ‘watchman’ ingehuurd om
de boel in de gaten te houden en het land te bewerken. De kosten zijn € 25
per maand en zullen voorlopig gemaakt moeten worden, totdat het huis is
gebouwd en WIDE er in kan kan trekken. In ieder geval dank aan alle sponsors die een bijdrage aan dit project hebben geleverd en nog willen leveren.

Nummer 3 - april 2010
In deze nieuwsbrief lees je over:
1
1
1
2

Oogst in zicht		
De Stichting
Een eigen riksja
Projecten:
Kleding sponsoren
Koninginnedag 2010
2 Nieuws uit Tiruvannamalai:
Kort nieuws
Leer ze allemaal kennen
Erik @ Tiruvannamalai
Sandra @ WIDE
4 Support:
Dit is Jonne
Sponsor gezocht
Volgende keer meer

Van de penningmeester
Hoewel het jaarverslag en de controle door
de accountant nog niet zijn afgerond, is
het bestuur van de vereniging verheugd u
te kunnen melden dat de eerste € 20.000
ingeboekt kunnen worden. Daarmee is
een kwart van de noodzakelijke investering opgehaald. In 2009 is ruim € 12.000 op
de rekening gestort en is er een concrete
toezegging binnen van € 3.000. Van de daadwerkelijke giften is 75% door particulieren
opgebracht. Naast veel eenmalige bijdragen hebben inmiddels 5 donateurs besloten om het project regelmatig te steunen
via vaste giften zoals b.v. een maandelijkse
storting. Namens het bestuur allen heel
hartelijk bedankt voor uw gulle bijdragen!
Zodra de boeken gecontroleerd zijn zult u
door ons op de hoogte gesteld worden van
het jaarverslag en de accountantsverklaring!

Een eigen riksja
Dankzij de inzet van Josépha, een dame die vanuit Nederland al langere tijd betrokken is bij
het WIDE kindertehuis, hebben ze nu een riksja tot hun beschikking. Hiermee kan Xavier de
kinderen in twee ritjes naar school brengen en ophalen. Nooit meer te laat komen en thuis
blijven omdat het regent. De riksja hebben ze gekocht van een kennis die gaat verhuizen naar
een andere stad. Xavier is druk geweest om het karretje op te knappen en het ziet er nu spik
en span uit. Ondertussen heeft hij ook de rijvergunning van een riksja gehaald. Tussen het
brengen en ophalen van de kinderen door, kan Xavier wat bijverdienen als taxichauffeur. Dat
is nodig want de benzine voor alle riksjah-ritjes heen en weer naar school kost maandelijks
€ 90. Op zaterdag rijden Kumari en twee kinderen mee naar de markt om de balen voedsel op
te halen die door marktlieden zijn gedoneerd. Het blijft altijd verrassend om te zien hoeveel
er in zo’n karretje past!
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Projecten
Kleding sponsoren

Sandra heeft, toen zij naar India vertrok, kleding meegenomen voor de kinderen. Ze waren hier heel blij mee! Wil je ook kinderkleding opsturen, die je zelf niet meer gebruikt? Graag! De kleding kan opgestuurd worden naar WIDE Children’s Home, het postadres is: No.1146, 6th street, Thendral Nagar, Vellore Road, Tiruvannamalai-606604, India. Heb je hierover nog vragen, dan kan je
contact opnemen met Sandra via sandrakuiters@hotmail.com

Koninginnedag 2010

Vanwege het enorme succes van vorig jaar, zijn we ook dit jaar van plan met Koninginnedag in het
Vondelpark geld te gaan inzamelen voor de stichting! Dus, heb je goede spullen om te verkopen
op een rommelmarkt (vooral gericht op kinderen)? Heb je een geweldig idee voor een activiteit of
spel om daar te organiseren? Heb je vervoer beschikbaar om spullen te vervoeren? Of beter nog
heb je zelf zin om de handen daar uit de mouwen te steken?! Naast dat het natuurlijk voor het
goede doel is, is het ook een supergezellige manier en plek om je Koninginnedag te besteden! Het
zou natuurlijk het leukste zijn als er ook kinderen mee willen helpen! Interesse of vragen hierover?
Stuur dan een mailtje naar: sandrakuiters@hotmail.com. Woon je niet in de buurt van Amsterdam,
dan kan je natuurlijk ook zelf iets organiseren bij jou in de buurt!

Nieuws uit Tiruvannamalai Nieuws uit Tiruvannamalai
Kort nieuws

* Per 1 januari is ook WIDE Children’s Home in India officieel erkend als goed doel. * De bouwvergunning (voor het bouwen van
het huis op het land) is eind maart verleend. Nu kunnen we bij de gemeente elektra aanvragen en gaan starten met het slaan van
een waterbron. * In de huidige huurwoning was er tot voor kort maar één badkamer en één toilet voor de kinderen. Dat leverde
onprettige situaties op. Daarom zijn er nu in de tuin tijdelijke extra badkamers en toiletten bijgebouwd. * Kumari heeft een training voor geregistreerde weeshuizen bijgewoond! * WIDE is nog op zoek naar gediplomeerde verzorgers.*

Leer ze allemaal kennen

In de vorige nieuwsbrief hebben we reeds drie kinderen aan u voorgesteld, dit keer zijn het: broer en zus Venkatesh & Durga, de
zusjes Sangeetha & Sandhya en de zusjes Swetha & Subala.

Erik in Tiruvannamalai

Van oktober tot half december ben ik in Tiruvannamalai te gast geweest bij Kumari en Xavier. Als je zo onderdeel van het supergezin mag zijn, krijg je alle ups en downs mee en merk je ook dat de problemen waarvan je weet hebt, slechts de helft van de
dagelijkse problematiek van het runnen van WIDE is. Elke dag is een dag om te overleven, want het bonnenboekje is lang niet
toereikend. Elke maand hebben ze maar voldoende gas voor 10 dagen koken, dus moeten ze bijlenen bij buren en vrienden. Zo’n
twee- driemaal per maand komt er iemand langs die voedsel doneert dat is overgebleven na een bruiloft of begrafenis. En dat is
maar goed ook, want zo krijgen de kinderen wat uitgebreider en meer gevarieerd te eten dan het standaardmaal van rijst met een
beetje groente. Een keertje kip betekent dan ook een waar feest voor de kinderen.
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Mijn doel van de reis was om alvast de eerste bouwvoorbereidingen te treffen
en te kijken of de ideeën voor het ontwerp zoals dat er lag ook gerealiseerd konden worden. In de planning stond een compound wall rondom het stuk grond
waar het huis zal komen te staan om dieven en ongedierte buiten te houden
en het slaan van een waterbron omdat de bron die met 6 buren gedeeld wordt
alleen voor landbouwactiviteit gebruikt mag worden en daarvoor al regelmatig
niet toereikend is. Daarnaast wilden we de eerste gewassen poten, zodat WIDE
meer in eigen voedsel behoefte kan voorzien. Voor de compound wall hadden
we water nodig en dus de waterbron. Voor de waterbron elektriciteit. Daarvoor
moeten we zelf palen bijplaatsen voor de aansluiting op het netwerk. Elektriciteit mag niet eerder aangevraagd worden dan dat er een bouwvergunning
is en die mag je pas aanvragen nadat je van de plaatselijke ‘chief’ toestemming
hebt gekregen om op akkerland een woning te bouwen. Even leek het er op
dat ik met lege handen naar huis zou moeten. Tussentijds heb ik onnoemelijk
veel mensen gesproken om informatie in te winnen over prijzen, procedures,
materialen etc. , veel nuttige contacten opgedaan. Omdat de bouwvergunning
in plaats van de toegezegde drie dagen bijna drie maanden duurde heb ik in de
tussentijd ervoor gezorgd dat het akkerland in gereedheid gebracht werd.
Ook dat had nog aardig wat voeten in de aarde, omdat logica in India meestal
anders is dan die in Nederland. En dus discussies over dagloon, omdat zodra men
doorhad dat er Westerlingen bij het project betrokken zijn de prijzen opeens
omhoog schoten. Vervolgens andere werknemers zoeken die wel bereid waren
voor een normaal loon te werken. Uiteindelijk is het gelukt om een omheining
te bouwen van stenen palen (hout rot te snel in het hete vochtige klimaat) en
een vlechtwerk van prikkeldraad om ook hier weer de wilde dieren buiten te
houden. Vervolgens hebben we rondom 50 kokospalmen geplant. Die geven
over 3-4 jaar een mooie constante oogst, die volgens boeren in de omgeving de
meeste winst oplevert. Daarnaast zijn er ook bananen- en papajabomen (beiden
na 6 maanden al oogst) geplant. Ondertussen groeit er ook rijst en verwachten
we eind mei de eerste oogst!

Sandra@WIDE

Hallo allemaal, even een stukje van mij in de nieuwsbrief
want de maand december ben ik voor de tweede keer de
WIDE-family gaan bezoeken in India! Het was heerlijk iedereen weer te zien na twee jaar! Ik voelde me al snel weer
helemaal op mijn plekje. Maar ik moet ook eerlijk bekennen dat ik wel weer schrok van de beperkte faciliteiten die
ze nog hebben in hun huidige woning. Het blijft toch echt
VEEL te klein om goed te kunnen functioneren. Ook kregen we tijdens mijn verblijf te maken met allerlei checkups van de autoriteiten daar en dat leverde een hoop
stress op. Gelukkig was alles wel weer redelijk rustig toen
ik terug ging, maar het drukt je wel weer even met je neus
op de feiten om alles met eigen ogen te zien en ik besefte
al te meer hoe belangrijk hetgeen waar we mee bezig zijn
is! Voldoende ruimte en voorzieningen in de woonomgeving ligt uiteindelijk aan de basis voor alles. Vanuit een betere woonruimte kunnen we zorgen voor betere hygiëne,
goede plekken om te studeren en veilige plekken om te
spelen. En dit zijn alleen nog maar de praktische zaken die
hiermee verbeterd worden. Uiteindelijk zorgt meer ruimte
ook voor minder stress en meer vrijheid voor de kinderen
waardoor zij zich beter kunnen ontwikkelen. Ieder kind
moet zich nu namelijk perfect aan de regels houden om
het niet tot een chaos uit te laten lopen in de groep. Maar
kinderen zouden zich na een lange schooldag natuurlijk
eigenlijk ook even lekker uit moeten kunnen leven. Tijdens
mijn verblijf zijn we met alle kinderen naar het land geweest waar we op aan het bouwen zijn, wat een ruimte en
wat genoten ze daarvan!! Ik hoop dat de volgende keer dat
ik naar WIDE vertrek dit de plek is waar ze met zijn allen een
geweldige plek hebben om te wonen… Reden te meer om
weer hard aan de slag te gaan om zo snel mogelijk genoeg
sponsorgeld in te zamelen!
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Support
Dit is Jonne

Vanuit een warm India (in meerdere opzichten) is dit Jonne, of inmiddels eigenlijk
meer Johnny. Een kunstacademie student die zijn steentje probeert bij te dragen
in de weg naar financiële onafhankelijkheid van het WIDE children’s home. Met
de hulp van Kumari ga ik me storten in de Zuid-Indiase keuken door elk detail &
ingrediënt te documenteren en te bundelen. Te bundelen in een promotieboek /
kookboek! Yeah! Met de idli’s achter m’n oren en de chapati’s tussen m’n tenen ga ik
proberen een mooi overzicht te maken van de dagelijkse rituelen in het weeshuis
van Xavier & Kumari. Van hoe de kids helpen met het verzamelen van de groenten
op de markt tot hoe de caloriën ‘s avonds weer verbrand worden met een potje
voetbal. Op het menu staat dus vooral een hoop lol maken, fotografie, film en
ontwerp dingetjes. Helemaal te gek!

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 willen iedereen hartelijk bedanken voor hun
support en met name onze vaste donateurs.
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.

Solar Cooker Werkgroep Sliedrecht
Sponsor gezocht

Wij zoeken nog een sponsor die de
verzendkosten (ca. € 200, naar Tiruvannamalai) van een gedoneerde
zonne-oven (door Solar Cooker Werkgroep Sliedrecht) wil bekostigen.

Volgende keer meer
Meer nieuws uit Tiruvannamalai
De laatste ontwikkelingen en gebeurtenissen vanuit WIDE Children’s Home.

Jonne@WIDE

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:
Jonne Seijdel, Sandra Kuiters, WIDE Children’s
Home , Erik Bolks en Cardo Architecten
Uitgave nieuwsbrief:
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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 WIDEhyves 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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