NIEUWSBRIEF

Stichting Support WIDE Children’s Home

Hoera, een eigen huis......
Wij gaan kopen! Op 3 november is het zover, dan krijgt WIDE Children’s Home officieel een
eigen huis!
De afgelopen twee maanden zijn wij in Nederland samen met Kumari en Xavier in India
hard bezig geweest met de aankoop van het huis. Kumari en Xavier hebben het huis
op alle mogelijke manieren laten controleren, want wij wilden zeker zijn van een goede
aankoop. Er is een bouwkundige langs geweest voor een bouwtechnische keuring. Een
advocaat heeft bij de gemeente de eigendomsgeschiedenis van het stuk land en het huis
nagekeken in de archieven. Kumari heeft een mooi nieuw speelterrein voor de kinderen
kunnen regelen, dat aangrenzend ligt aan het huis. Toen wij zeker wisten dat het huis
in orde was, hebben wij de Indiase kinderbescherming uitgenodigd voor een inspectie.
Zonder hun goedkeuring zou de koop van het huis zinloos zijn, maar gelukkig waren
ze enthousiast! Wel moeten we, zoals verwacht, een aantal kleine aanpassingen doen.
Er moeten bijvoorbeeld drie keukentjes omgebouwd worden tot toiletten en douches
en we moeten wat extra hekwerken aanbrengen. Na twee maanden van controles en
prijsonderhandelingen is het dan eindelijk duidelijk: wij hebben voor een goede prijs
een hele geschikte woning gevonden voor de kinderen van WIDE Children’s Home!
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Terwijl in India de controles bezig waren, heeft de Stichting Support WIDE Children’s
Home haar uiterste best gedaan om de financiën voor de koop van het huis rond te
krijgen. We hebben met hulp van een notaris certificaten voor leningen gemaakt en wij
hebben mensen bereid gevonden ons een lening te geven voor het bedrag dat wij nog
tekort kwamen. Gelukkig hebben wij ook een heleboel donaties ontvangen van betrokken vrienden, familie, kennissen en nieuwsbrieflezers, van u dus! Via deze nieuwsbrief willen wij iedereen die heeft bijgedragen hartelijk bedanken voor zijn of haar steun! Dankzij
deze gulle donaties en leningen kunnen we definitief overgaan tot de aankoop. Hoera!
Dit prachtige nieuws betekent zeker niet dat het werk van de stichting er nu op zit!
Het huis moet dus op een paar punten nog verbouwd worden, de leningen moeten
natuurlijk afbetaald worden en we moeten het huis goed onderhouden. Nieuwe
sponsoracties en donaties blijven dus nodig. Ook moet er dringend een goede verzorgster ‘caretaker’ voor de kinderen worden aangenomen nu de moeder van Kumari, Pati, is overleden. Ondertussen blijven wij actief zoeken naar manieren waarop
Kumari en Xavier hun eigen inkomsten voor het weeshuis kunnen vergroten. Xavier
is al bezig met het opzetten van een taxibedrijfje. WIDE Children’s Home kan blijven rekenen op onze support en we hopen van harte dat u ons daarbij blijft helpen!

Heel geconcentreerd ondertekent de
penningmeester de certificaten voor
de leningen. Mede dankzij deze leningen, is het de stichting gelukt, om
op zo’n korte termijn, de benodigde
financiën voor de koop van het huis in
Tiruvannamalai rond te krijgen.
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Wij groetten de zon en maakten de kindjes in India blij!

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.

Op de jaarlijkse Global Mala dag op 18 september heeft WIDE in samenwerking met Yoga SuCasa een geweldige actie op touw gezet. Het was een bijzondere dag, met zijn allen heel veel zonnegroetjes gedaan met uiteindelijk
gelukkig geen bloed, HEEL veel zweet en nog net geen tranen (van vreugde
natuurlijk he ; ) We hadden een sponsorloopachtige constructie bedacht en het
was een groot succes dat inmiddels maar liefst € 1.400 heeft opgeleverd. Superbedankt voor eenieders inzet en bijdrage!!! Met een speciale supergrote
dankjewel voor Wendy Manders van Yoga SuCasa in Leiden (www.yoga-sucasa.nl).

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.

Nieuws uit Tiruvannamalai Nieuws uit Tiruvannamalai
Erik@WIDE

Voor de derde keer ben ik nu te gast bij
Kumari & Xavier. De eerste keer was om
kennis te maken en te kijken hoe een weeshuis in India werkt. De tweede keer was
in 2009 om concreter plannen te maken,
de bouwvergunning rond te maken, met
aannemers te praten en het akkerland te
cultiveren. Nu in 2010 om op de achtergrond bij de koop van een bestaand huis
betrokken te zijn en plannen te maken
voor de kleine verbouwingen. Zo snel kan
het gaan. Dit had ik twee jaar geleden
nog niet durven dromen, dat eind 2010,
WIDE er zo op vooruit zou zijn gegaan.
De kinderen zien er stuk voor stuk nu gezonder uit, het huishouden is hygiënisch meer verantwoord en het nieuwe huis
heb ik nu ook zelf bekeken. Wat een paleis vergeleken met waar ik WIDE in 2008
aantrof. Ik ben hier nog tot midden november, dan moet ik helaas alweer weg uit
dit warme nest. Wat zal ik het stoeien met de jongetjes en de Tamil lesjes met de
meisjes, de maaltijden van Kumari en de grapjes met Xavier en Priya missen. Ook
namens iedereen van WIDE India; hartelijk dank voor alle aandacht en sponsoring!”

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

De personeelsvereniging van
de Sociale Verzekeringsbank
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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
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