NIEUWSBRIEF

Stichting Support WIDE Children’s Home

Openingsceremonie
Eind januari was het huis gereed voor de officiële opening en inzegening.
Kumari had het groots aangepakt, zoals het hoort in India, met een aankondiging op een enorm posterbord in de stad. De ceremoniële opening
werd uitgevoerd door een belangrijke wethouder en dat is een enorme
eer! En door al deze aandacht rondom de opening is het weeshuis nu alom
bekend in de omgeving; WIDE Children’s Home staat nu echt op de kaart!
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Een cola op de toekomst!

WIDE Children’s Home is verhuisd
Op 1 februari 2011 was het dan zo ver, de verhuizing van WIDE Children’s Home naar een eigen huis was een feit. Nooit meer een dreigende
huisbaas die ze het huis uit wil zetten. Wat nog belangrijker is, met de
verhuizing zal WIDE Children’s Home aan een groot aantal eisen van de
kinderbescherming voldoen en heeft daarmee een officiële weeshuisstatus gekregen. Er wordt nu niet langer meer gedreigd met sluiting, dat
is een grote zorg minder voor Kumari. Ze kan zich nu geheel richten op
de verzorging van de kinderen.

De zaterdag na de koop hebben we
de kinderen het huis laten zien waar
ze zouden komen te wonen. Het hek
ging open en de kinderen stormden
joelend naar binnen om het grote
pand te ontdekken. Uit het hele huis
klonken enthousiaste en blijde kreten.
De kinderen namen het hele gebouw
meteen in bezit als speelplek. Kumari
en ik stonden erbij en keken elkaar aan
met een grote glimlach om de mond
en met tranen van geluk in onze ogen.
Nadat de kinderen waren uitgeraasd,
hebben we met z’n allen getoost op de
toekomst met een lekkere beker cola.
Kumari vroeg wat de kinderen van het
huis vonden. Het antwoord moet tot
ver in de omstreken te horen zijn geweest: SUPERRRRR!!!
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Projecten
Klussen, opening en verhuizen

Op 3 november 2010 kocht de Stichting Support WIDE Children’s Home een eigen huis voor het WIDE weeshuis. Wat is er
sindsdien gebeurd? Een heleboel! Als eerste moest het huis aangepast en helemaal geschikt gemaakt worden voor zo’n grote
groep kinderen. Dat betekende een heleboel losse klussen! Kumari en Xavier waren van ’s ochtends vroeg tot ‘s avonds laat
druk in de weer, want de bouwvakkers mochten niet zonder toezicht werken aan het huis. En dus wisselden ze elkaar steeds
af in het toezicht houden op het nieuwe huis en het zorgen voor de kinderen in het oude huis. Eind januari was het huis gereed voor bewoning. Na de inzegening en officiële opening kon de verhuizing plaatsvinden. Het opknappen en aanpassen
van het huis kostte niet alleen veel tijd, geduld en inzet, maar ook veel geld. Daarom zijn wij nog opzoek naar mensen die ons
willen helpen de financiële klus te klaren. Dat kan zoals altijd met een donatie op de rekening van de stichting. Maar omdat
elke klus zijn eigen prijskaartje heeft, is het dit keer ook mogelijk om een eigen klus op je naam te zetten! Hieronder staat beschreven welke klussen er zijn gedaan (noodzakelijk voor de verhuizing) en de klussen die nog lopen of moeten gebeuren:
Het splitsen van het huis
De Indiase weeshuisregels schrijven voor dat jongens en meisjes
gescheiden moeten wonen. Daarom moest het nieuwe huis in
twee aparte delen verdeeld worden. Wij hebben een timmerman gevraagd om de doorgangen tussen het linker en rechter
deel van het huis dicht te maken met houten kasten. Dat heeft hij
heel erg goed gedaan, er is nu voor ieder kind een eigen deurtje
in de kast met een slotje erop. Deze timmerman heeft meteen
ook de keuken voorzien van stevige kasten. Dit was de allergrootste klus die moest gebeuren! Kosten: Rs. 89630,- / € 1445,Lekkage in de keukentoren
Het nieuwe huis heeft aan de voorkant een torentje van twee verdiepingen, waarvan de bovenste een keuken is. Het dak van die
keuken was op een aantal plekken lek en moest opengemaakt
en gerepareerd worden. Metalen steigers zoals wij die kennen
zijn er niet in de omgeving, in plaats daarvan gebruiken ze dus
een constructie van bamboe palen! Kosten: Rs. 6740,- / € 110,Verven van de keukentoren
Met de stellage van steigers om de keukentoren heen, hebben
we meteen de muren van dat deel van het huis een frisse laag
verf gegeven. Zo zijn de muren weer goed beschermd tegen de
Indiase felle zon en moesson regens. Kosten: Rs. 5043,- / € 82,-

nieuwe kastenwand in de maak

voor de werkzaamheden

tijdens de werkzaamheden

Schilderen buitenkant en benedenverdieping
Het nieuwe huis heeft nieuwe laag verf nodig. De binnenkant is
erg vies van het gebruik door de vorige bewoners en de buitenkant heeft geleden van het Indiase weer. Kosten: Rs.35000,- /
€ 565,- Deze kosten zijn al gesponsord door Natasja!
Afdak boven het trappenhuis
De trap naar boven loopt buiten het huis langs. Als de zon schijnt
is daar niets mis mee, maar als het regent stroomt er water over
de trap die daardoor glibberig wordt. Voor de veiligheid moet er
een afdak boven het trapgat gemaakt worden. Kosten: Rs. 6000,/ € 97,-

na de werkzaamheden

Toiletten
Er zijn in het nieuwe huis drie toiletten op de begane grond. Dat is
niet voldoende voor het aantal gebruikers. Om te voorkomen dat
de kinderen steeds de trappen op en neer moeten, willen wij nog
twee extra toiletten laten bouwen. Kosten: Rs. 27405,- / € 445,Riolering
Door het toevoegen van de extra toiletten en een toename van
het aantal gebruikers kan er verstopping ontstaan. Om dit te
voorkomen, moet de capaciteit van het leidingwerk aangepast
en uitgebreid worden. Kosten: Rs.12331,-/€ 200,nieuw schilderwerk binnen
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Broodjesactie

Rond de feestdagen heeft het bedrijf Broodjes van Drs. A uit Leiden een actie gehouden. Bij elke bestelling ging een bijdrage
naar WIDE en dat heeft bijna € 350,- opgeleverd. Hartelijke dank! Met het geld hebben wij de keuken flink kunnen opknappen.
Als je voor een heel weeshuis moet koken dan heb je aan één aanrechtblad niet genoeg. Daarom hebben wij twee extra betonnen aanrechtbladen geplaatst en het bestaande blad wat extra ondersteuning gegeven. Kosten: Rs. 4060,- / € 65,- De keuken in
de keukentoren heeft drie muren met over de hele breedte ramen. Maar, in die ramen zat helemaal geen glas…! Er zat alleen een
soort traliewerk in. Als het regende, dan werd het binnen dus kleddernat. De muren en metalen raamkozijnen waren al helemaal
aangetast door het water. Wij hebben de roestplekken behandeld en geverfd en we hebben nieuwe glazen ramen geplaatst. De
ramen kunnen open en dicht, dus de keuken kan nu goed geventileerd worden. Kosten: Rs. 15600,- / € 252,- Van het resterende
bedrag gaan wij meel kopen om broodjes te bakken met de zonneoven!

*

Oproep voor Koninginnedag

*

Oproep voor Koninginnedag

*

*

Oproep voor Koninginnedag

Never change a winning concept, dus dit jaar staan wij met Koninginnedag weer in het Vondelpark! Wij zijn druk bezig met het
verzamelen van spullen en kunnen nog wel het één en ander gebruiken. Mocht je nog bruikbare en goed verkoopbare spullen
in de schuur of op zolder hebben staan, laat het ons weten. Geen spullen maar wel tijd om te helpen, dat vinden wij ook fantastisch! Wil je een bijdrage leveren, stuur dan een mailtje naar onze projectcoördinator Sandra: sandrakuiters@hotmail.com onder
vermelding van Koninginnedag 2011. Of kom gewoon langs voor de gezelligheid. Hier is alvast een voorproefje van wat wij te
bieden hebben: een picknicktafeltje voor in het park of op het strand, een leuke fietstas, champagneglazen en nog veel meer.

Nieuws uit Tiruvannamalai Nieuws uit Tiruvannamalai
Kort nieuws

* Xavier heeft voor zijn taxibedrijfje, nu naast een riksja ook een auto tot zijn beschikking. De auto heeft hij met behulp van een
lening gekocht. Hiermee kan hij langere ritjes (naar andere dorpen) maken en dat levert meer inkomsten op. * Sandra is in februari
voor de derde keer bij WIDE Childeren’s Home op bezoek geweest. Zij heeft een aantal mooie muurschilderingen gemaakt waar de
kinderen ontzettend blij mee zijn.* De Dutchparty was een succes, zie foto’s verderop in de nieuwsbrief *

Leer ze allemaal kennen

In de vorige nieuwsbrieven hebben wij reeds een aantal kinderen aan u voorgesteld, dit keer zijn het: broer en zus Chella en Anitha,
de zusjes Janani en Nithya en broer en zus Kasthuri en Mukesh:
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Support
Emma@WIDE

Ik ben Emma, een 25-jarige ontwerpster.
De komende drie maanden ga ik voor het
WIDE kindertehuis een speelplek ontwerpen en ontwikkelen. Tijdens mijn studie Industrieel Ontwerpen aan de TU Delft heb
ik geleerd de behoeftes van mensen te
onderzoeken en hier producten voor te
ontwerpen. Het lijkt me heel spannend en
interessant om voor het WIDE kindertehuis aan de slag te gaan, zeker omdat
daar de wensen en behoeftes waarschijnlijk heel anders zijn dan in Nederland! Via Enyini, een consultancy bureau op het
gebied van duurzaan ondernemen, kwam ik in contact met Stichting Support
WIDE Children’s home. Er bleek behoefte te zijn aan speelmogelijkheden voor
de kinderen, en het leek me een heel erg leuke uitdaging om hier iets aan te
doen! Op 7 februari vertrek ik naar Tiruvannamalai om daar aan de slag te gaan.
Inmiddels zit ik al weer ruim 3 weken bij WIDE en ik heb het enorm naar mijn zin!
Kumari, Xavier en de kinderen zijn allemaal heel lief en gezellig. De eerste week
heb ik vooral gekeken hoe de kinderen momenteel spelen; in groepjes of juist
alleen, welke spellen zijn favoriet en wanneer spelen ze. Daarnaast heb ik Kumari geïnterviewd m.b.t. haar visie op het spelen van de kinderen en op speeltuinen en ik heb Sandra geïnterviewd over haar visie op spelen en de ontwikkeling van kinderen omdat zij kinderpsychologe is. De tweede en de derde week
stonden in het teken van het genereren van zoveel mogelijk ideeën voor een
speelplek voor de kinderen. De kinderen hebben zelf ook meegeholpen. Ik heb
ze hun droomspeeltuin laten tekenen en hun favoriete speelgoed. Dat was zeer
informatief en heel erg leuk! De komende weken moeten alle ideeën worden
teruggebracht tot één concept voor de speeltuin. Ik ben reuze benieuwd wat
het gaat worden! Naast het speeltuinontwerpen, hebben we ook met de kinderen al veel leuke dingen gedaan. We zijn met z’n allen een dagje naar een dam
in de buurt geweest en daar hebben we onder andere een krokodillenfarm bezocht. Sandra en ik hadden ook een typisch Nederlands kinderpartijtje voor de
kinderen georganiseerd, compleet met spekhappen en schminken. Deze avonturen staan ook uitgebreid op mijn weblog http://emmaforwide.blogspot.com

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.

Colofon
De nieuwsbrief is een uitgave van de Stichting
Support WIDE Children’s Home en verschijnt
circa vier keer per jaar.
Redactie:
Stichting Support WIDE Children’s Home
Contact nieuwsbrief:
widesupport@gmail.com,
www.weeshuis-india.nl
Beeldmateriaal:
Emma Klamer, Nienke Debats, Sandra Kuiters,
WIDE Children’s Home en Erik Bolks
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Volgende keer meer
Meer nieuws uit Tiruvannamalai
De laatste ontwikkelingen en gebeurtenissen vanuit WIDE Children’s Home.

Emma@WIDE

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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