
NIEUWSBRIEF
Stichting Support WIDE Children’s Home

Stichting WIDE Children’s Home zet zich al twee jaar in om een permanent 
onderkomen te realiseren voor het grote supergezin van Kumari en haar 
man Xavier. Veel giften kwamen binnen, maar genoeg voor nieuwbouw 
hebben we helaas nog niet. Nu hebben we de unieke kans om voor een 
goede prijs een bestaand huis te kopen dat uitermate geschikt is voor WIDE. 
Op deze manier kan WIDE op korte termijn voldoen aan alle eisen van de 
kinderbescherming. Daarmee zou het voortbestaan van WIDE definitief uit 
de gevarenzone zijn. Het is daarom nu zaak om door te pakken en daarbij 
kunnen we uw steun wederom goed gebruiken. Om het huis te kopen heb-
ben we nog € 30.000 nodig, een enorm bedrag, maar we hebben inmiddels 
al veel mensen bereikt met onze stichting dus we hebben er vertrouwen in. 
We gaan ervoor! Helpt u mee? 

- WIDE voldoet aan de huisvestingseisen 
  van de kinderbescherming en loopt niet 
  langer het gevaar te moeten sluiten.
- De kosten zijn lager dan voor nieuwbouw.
- Het huis ligt in een rustige buurt en dicht-
  bij de voorzieningen als school en markt.
- Nu verhuizen of pas in 2011 of 2012? Dat 
  scheelt per maand 6000 Rs (€100) huur.
- Het huis is groot genoeg, zodat de in-
  wonende studenten kunnen blijven. Dat  
  betekent extra inkomsten. 
- Het stuk bouwgrond kan als akkerland 
  worden gebruikt, dus dubbele opbrengst!
- Als het grote huisvestingprobleem is op- 
  gelost, dan kunnen Kumari en de Stichting 
  hun energie en tijd steken in andere zorg 
  voor de WIDE weeskinderen.

In deze nieuwsbrief lees je over: 
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Voordelen van koop

Unieke kans voor WIDE!

Wilt u graag (nog) een steen bijdragen aan het huis voor WIDE Children’s Home? We 
staan op dit moment te springen om donaties! Op 25 september moet duidelijk zijn of 
we deze kans voor WIDE kunnen pakken, dan moeten we de financiën rond hebben. 
Mochten we toch niet tot kopen overgaan, dan zullen we met alle opgedane kennis 
en ervaring, alles in het werk stellen om nog voor het eind van dit jaar te starten met 
de nieuwbouw. Een gift komt dus gegarandeerd juist terecht en ten goede van de kin-
deren van WIDE Children’s Home. 

Laat WIDE niet langer in onzekerheid en stort vandaag nog op rekeningnummer: 
1465.61.376, tnv: Stichting Support WIDE Children’s Home, te Rotterdam. Dan hopen 
wij in de volgende nieuwsbrief een positief resultaat te kunnen melden.

We willen nog graag even wijzen op de mogelijkheid om de Stichting Support WIDE 
Children’s Home (renteloos) een lening te verstrekken. Dat zou doorslaggevend kun-
nen zijn, wanneer de donaties alleen niet voldoende zijn. Als u de koop/nieuwbouw 
wilt financieren met een lening of nog vragen heeft, zouden wij dat graag vernemen 
via widesupport@gmail.com of een telefoontje naar 06-53868198 (Erik Bolks) of ie-
mand anders van de stichting die u kent.

Dit is het gebouw waar straks WIDE naar toe kan verhuizen. Het staat niet zo ver van waar ze nu wonen.

Speciale editie
september 2010

Mogen wij op uw bijdrage rekenen?



WIDE Children’s Home wordt geleid door Kumari (40) en haar man Xavier (44). Zij hebben naast hun twee 
eigen kinderen maar liefst 30 (half-)weeskinderen liefdevol in de warmte van hun gezin opgenomen. De 
situatie van dit bijzondere weeshuis was twee jaar geleden op zijn dieptepunt: De financiële reserves van 
Kumari en Xavier waren uitgeput en het hele gezin woonde in een veel te klein huis met zeer beperkte 
sanitaire voorzieningen. Ze moesten leven van gedoneerd voedsel en de huurbaas dreigde het gezin uit 
huis te zetten! Opeens was er de prachtige kans om een goedkoop stuk land te kopen dat groot genoeg 
was voor een huis, een speelplaats en om gewassen te verbouwen. Velen van jullie hebben toen geld ge-
doneerd, zodat we uiteindelijk het land konden kopen. We riepen de stichting in het leven met als doel 
te zorgen voor permanente woonruimte voor WIDE Children’s Home en begonnen plannen te maken 
voor nieuwbouw op het stuk land.

Colofon
De nieuwsbrief is een speciale uitgave van 
de Stichting Support WIDE Children’s Home. 
Redactie:  
Nienke Debats, Erik Bolks en Eva Cheung
Contact nieuwsbrief: 
widesupport@gmail.com, 
www.weeshuis-india.nl
Beeldmateriaal: 
Nienke Debats en Jonne Seijdel
Uitgave nieuwsbrief:
september 2010

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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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. 

Per 1 oktober 2008 is de stichting erkend 
als Algemeen Nut Beogende Instelling 
waardoor giften aan de stichting bij de Be-
lastingdienst 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. 

Er is in de afgelopen twee jaar veel gebeurd en we zijn heel veel wijzer geworden. Op de ene helft van 
het land (2000m2) staan fruit- en palmbomen, die over een aantal jaar vruchten en kokosnoten ople-
veren. De eerste eigen rijstoogst is binnen en die smaakte heerlijk! Er zijn ontwerpen gemaakt voor het 
nieuw te bouwen huis. Die zijn begroot en getoetst aan de Indiase bouwpraktijk en de strikte regels 
voor weeshuizen in India. Deze regels gaan over zaken als speelruimte voor de kinderen, schoon drink-
water, en doktersbezoeken. Daarnaast zijn er ook regels voor de grootte van het woonoppervlak, het 
aantal douches en toiletten en er is een regel die voorschrijft dat jongens en meisjes gescheiden moeten 
wonen. De Indiase kinderbescherming controleert steeds strenger. Wie niet aan de regels voldoet, moet 
zijn of haar wees-huis sluiten! We hebben bij het tijdelijke huurhuis van WIDE extra toiletten en douche 
laten plaatsen. Er is nu een goede hulp in de keuken/huishouding en maandelijks komt er een dok-
ter langs. WIDE heeft een waterzuiveraar, alle kinderen krijgen dus schoon drinkwater en zijn daardoor 
minder vaak ziek! Xavier rijdt in een door particulieren gesponsorde tweedehands riksja en zorgt zo voor 
wat inkomsten. Er is speelgoed voor de kinderen, voldoende speelruimte en de kinderen hebben betere 
kleren. De situatie in WIDE Children’s Home is in de afgelopen twee jaar al enorm verbeterd, mede door 
uw hulp! Maar het probleem van de huisvesting is helaas nog niet opgelost. Het huidige huurhuis vol-
doet niet aan de eis van aparte ruimtes voor jongens en meisjes. De tijd voor een permanente oplossing 
begint te dringen.

Met de stichting hebben wij, ondanks de financiële crisis, in twee jaar tijd een groot bedrag bij elkaar 
weten te krijgen via sponsoren en speciale benefietacties. Dat grote bedrag is helaas nog maar een derde 
van het bedrag dat nodig is om te bouwen. Een gebouw dat aan alle eisen van de kinderbescherming 
voldoet, is groter en duurder dan we aanvankelijk hadden gedacht en zal waarschijnlijk neerkomen op 
ca. € 90.000. Vanwege de dringende noodzaak voor goede huisvesting zijn we daarom gaan kijken naar 
alternatieven, bijvoorbeeld of het mogelijk is om een bestaand gebouw te kopen. Na veel zoeken vond-
en we een verrassend geschikt pand: deze dubbelwoning is groot genoeg en eenvoudig te splitsen in 
(twee) aparte delen, één voor de jongens en één voor de meisjes. Het staat te koop voorca.€ 64.000, dat 
is bijna het dubbele van wat we nu aan donaties hebben ontvangen, maar het is vooral ook een stuk 
goedkoper dan een huis bouwen! 

Op dit moment laten we een bouwtechnische keuring uitvoeren en daarna laten we de kinderbescherm-
ing het huis controleren aan de hand van haar eisen. Als beide keuringen positief zijn, of als alleen wat 
kleine aanpassingen aan het huis nodig zijn, dan willen wij dolgraag tot koop overgaan! Aan veel onzek-
erheid zal zo een eind gemaakt kunnen worden. WIDE Children’s Home loopt dan niet langer het gevaar 
gesloten te worden! De aandacht kan weer gericht worden op de zorg voor de kinderen. Naast geld en 
focus op de zorg spelen de factoren tijd en onzekerheid een belangrijke rol. Het is niet waarschijnlijk dat 
we nog een soortgelijk huis kunnen vinden voor eenzelfde prijs. Dit is een unieke kans! De locatie van dit 
gebouw is ook gunstig, het staat in een rustige buurt zodat de kinderen veilig kunnen spelen. Het pand 
kan in de toekomst nog verder uitgebouwd worden en bovendien kan het stuk grond, dat bedoeld was 
voor de nieuwbouw, volledig benut worden voor de verbouw van gewassen. Kortom deze optie/kans 
kent vele voordelen ten opzichte van een traject van nieuwbouw.

Deze mogelijkheid van kopen komt als een verrassing, maar ook als geroepen! Het financiële gat dat 
we moeten dichten is zo’n € 30.000. Wij geloven dat het moet lukken dit geld bij elkaar te brengen en 
willen ervoor gaan. Wie helpt mee? Elke bijdrage is welkom! Stort vandaag nog op rekeningnummer: 
1465.61.376, tnv: Stichting Support WIDE Children’s Home, te Rotterdam.
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