NIEUWSBRIEF

Stichting Support WIDE Children’s Home

Emma@WIDE
Inmiddels ben ik al weer 3 maanden terug in Nederland en ben ik al weer
helemaal gewend aan een leven zonder koeien op straat, zonder chaotisch verkeer en zonder de kinderen van WIDE. Ik heb een hele goede
tijd gehad in Tiruvannamalai en veel leuke, rare en bijzondere dingen
meegemaakt. Het doel van mijn komst naar WIDE was het bouwen van
een speelplaats voor de kinderen.
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WIDE was in februari, net voordat ik arriveerde, naar een nieuw gebouw
verhuisd met enkele braak liggende stukken land er om heen. Het grootste stuk land hoort bij de tempel die vlakbij staat. Na overleg met verschillende lokale machthebbers, kregen we uiteindelijk van de hoogste
beambte (De Collector) toestemming om een stuk grond van de tempel
te huren. Dit stuk grond kon dan worden gebruikt om een speelplaats
op te bouwen. Het wachten op de toestemming duurde ongeveer twee
maanden en in de tussentijd was ik druk aan het schetsen, brainstormen
en ontwerpen voor de speelplaats.
Toen de toestemming rond was, konden we beginnen. Het stuk grond
werd geëgaliseerd, helemaal schoongemaakt – afval wordt in India gewoon uit het raam gegooid, dus overal lag afval – en de struiken werden
verwijderd zodat er geen slangen op het stuk land gaan nesten. Tevens
waren we begonnen met de bouw van een lage omheining van bakstenen. De kinderen van het weeshuis vonden de speelplaats gelijk al
een groot succes “Superrrrrr playground!” en de kinderen uit de buurt
ook! Doordat de speelplaats glad en schoon was, kon je veel beter balspelen doen en rondrennen zonder te struikelen. Ook de andere buurtbewoners vonden het erg leuk om te zien hoe de kinderen speelden en
vroegen of er ook bankjes kwamen zodat ze er bij konden zitten.
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Helaas bleek een lokale machthebber de speelplaats geen succes te vinden: hij wilde het stuk grond zelf graag hebben. Na slechts drie dagen is
’s avonds, toen het donker was, het grootste deel van de omheining vernield. Toen we telefonisch bij deze machthebber om opheldering vroegen, gaf hij aan nu geen toestemming meer te geven voor het bouwen
van wat dan ook. We konden niet voor gerechtigheid aankloppen bij De
Collector. Als we dit deden, zouden we grote ruzie krijgen met de lokale
machthebber en konden de kinderen in gevaar komen.
Dit is heel vervelend, zeker aangezien de lokale machthebber voor altijd
dezelfde positie heeft; hij kan niet worden weggestemd bij verkiezingen. Nog vervelender is dat het voor het weeshuis verplicht is om een
eigen speelplaats te hebben. Het bestaan van het weeshuis komt nu dus
in gevaar door de corruptheid en onenigheid van de lokale machthebbers. Mijn speelplek project is dus gestrand. De veiligheid van de kinderen gaat voor alles. Om toch de kinderen meer speelmogelijkheden
te bieden, heb ik WIDE budget gegeven om een aantal keer per jaar het
stuk grond opnieuw schoon te maken zodat de kinderen veilig kunnen
spelen. Ten tweede heb ik een kast gekocht en hier het speelgoed wat
de kinderen al hadden – maar wat nog niet was uitgepakt door de verhuizing – in opgeborgen. Verder heb ik de kast aangevuld met speelgoed wat geschikt is om mee buiten te spelen. De kinderen kunnen nu
zelf het speelgoed pakken en gebruiken wanneer ze daar zin in hebben.
Het resterende ingezamelde geld is het beginbedrag om een eigen stuk
grond te kunnen kopen waar een permanente speelplek op kan worden
gebouwd.
Al met al is het project dus niet geheel verlopen zoals gehoopt, maar
desalniettemin hoop ik dat ik toch iets heb kunnen bijdragen aan het
welzijn van de kinderen. Ik vond het een geweldige ervaring om zo’n tijd
met de hele familie door te brengen, om in een geheel andere omgeving
te leven en om met de kinderen te spelen. Ik heb genoten!

Projecten
Veiligheid in en rondom het huis
In maart, toen de vorige nieuwsbrief uitkwam, waren we nog druk bezig met de klussen die in het huis moesten
gebeuren. Zo hebben we het huis in twee delen gesplitst met twee kastenwanden, er waren lekkages die verholpen
moesten worden, extra toiletten, nieuwe leidingen, aansluiting op het riool, alles moest geverfd, … en zo zijn er nog
wat dingen te noemen. Deze klussen hebben we kunnen afronden dankzij al jullie donaties! We dachten dat met
het afronden van de klussen ook de rust in het weeshuis zou terugkomen. Maar we hadden te vroeg gejuicht: nu
begon de papieren rompslomp! Bij een officiële weeshuisstatus, hoort namelijk ook een heleboel papierwerk. Kumari
moest dus hard aan de slag om bij verschillende instanties een inspectie aan te vragen om daarmee certificaten van
goedkeuring te krijgen. Zo moest een ingenieur een verklaring afgeven dat het huis daadwerkelijk stevig is. Ook de
brandweer en de gezondheidsinspectie hebben een bezoek gebracht en hun aanbevelingen gedaan. De inspecties,
de aanbevelingen en de prijskaartjes die daaraan vastzaten, staan hieronder in een overzicht.
Certificaat Stabiliteit
Een Indiase ingenieur heeft alle berekeningen voor de stabiliteit van het huis uitgevoerd en daarmee officieel verklaard dat het huis overeind zal blijven staan. Dit was meer een formaliteit dan dat er onzekerheid over was, maar het
moest gebeuren. Het certificaat kostte maar liefst Rs. 20.000, - / € 325, Certificaat Brandweer
De brandweer heeft het huis geïnspecteerd op brandveiligheid, maar ook op algemene veiligheid voor de kinderen.
Ze waren heel erg tevreden over het huis, vooral over het feit dat de keuken ver weg is van waar de kinderen komen.
Er is maar een punt om aan te passen: er moeten brandblussers opgehangen worden, op die voorwaarde krijgen we
het certificaat. Kosten voor het certificaat: Rs. 10.000, - / € 162, -
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Brandblussers
Op verzoek van de brandweer zijn er meteen drie brandblussers opgehangen. Kosten: Rs. 3.000, - / € 50, Certificaat Gezondheidsinspectie
De gezondheidsinspectie heeft het huis geïnspecteerd op onder andere de sanitaire voorzieningen en veiligheid
voor de kinderen. De inspectie was heel erg positief over het nieuwe huis, maar toch hadden ze nog drie punten van
kritiek. Het belangrijkste punt is een gevaarlijk balkon bij het dakterras. Dat is de plaats waar alle kinderen hun borden
wassen, en waar de grote kinderen hun kleren wassen. De omheining van dat balkon is gevaarlijk laag. Als tweede
punt noemt de inspectie dat er op dit balkon een betere afwatering moet komen. Als derde punt vindt de inspectie
het systeem waarmee het grondwater gefilterd wordt te langzaam. Er zou dus een beter systeem moeten komen. We
krijgen het certificaat, onder voorwaarde dat de aanpassingen gedaan worden. De kosten voor het certificaat:
Rs. 10.000, - / € 162, Beveiliging balkon
De beveiliging van het balkon is een grote klus. Er moet een hekwerk op de balkonrand geplaatst worden. Dit is een
flinke klus, die dringend moet gebeuren! De kosten zijn: Rs. 20.000, - / € 325, Speelplaats
De Indiase kinderbescherming zal ergens in de aankomende maanden nog voor een inspectie komen. Zij hebben het
huis al geïnspecteerd voordat we het kochten en komen nog een keer terug om de situatie te bekijken nu de kinderen
er wonen. We weten dat er één eis is van de kinderbescherming waar we nog niet aan voldoen, buitenspeelruimte
voor de kinderen. Kumari huurt nu een stuk grond achter het huis als speelterrein voor de kinderen. De kinderbescherming wil graag een contract zien waarin staat dat het weeshuis het land mag gebruiken, maar die wordt helaas
niet afgegeven door de lokale overheid. We zoeken nog naar een permanente oplossing voor de toekomst en zijn al
een stapje verder dankzij Emma!

Afwatering balkon
Omdat het balkon als ‘natte ruimte’ gebruikt wordt, moet het voorzien worden van tegels en een regenpijp voor de
afwatering. De kosten hiervoor zijn nog niet bekend.
Waterzuivering
Een grotere en snellere waterzuivering is een flinke investering. Kumari zelf ziet de noodzaak er niet van in, de huidige
zuivering werkt volgens haar goed genoeg. De gezondheidsinspectie moet het hier natuurlijk ook mee eens zijn.
Wordt vervolgd…!
Koninginnedag 2011
Het was weer erg gezellig in het Vondelpark. Dank voor alle bijdragen en steun, we hebben ruim € 1.000 opgehaald!
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Nieuws uit Tiruvannamalai
Kort nieuws
* De kinderen hadden in de maand juni zomervakantie. Sommigen gingen
een paar dagen naar familie, anderen bleven in Tiru en vermaakten zich
met dagjes uit en in en rondom het huis * De solar cooker werkt fantastisch, Michelle heeft samen met de kinderen brood en koekjes gebakken! *
Leer ze allemaal kennen
In de vorige nieuwsbrieven hebben wij reeds een aantal kinderen aan u voorgesteld, dit keer zijn het: Ambika en broer en zusje Villuvanesh en Siva Shakti:

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.

Support
Michelle@WIDE
Ik ben Michelle Hoogwout, een 23 jarige engineer. Ik heb net mijn Bachelor werktuigbouw/ mechanical engineering binnen en ik vertrek 18 mei
voor een studieproject naar Tiruvannamalai in India. Hier wil ik mij inzetten
voor de kinderen van een weeshuis van het Wide Children’s home. Ik ga
me bezighouden met een project dat het mogelijk gaat maken om op
zonne-energie te gaan stomen/koken. Dit zal niet alleen voor een kosten
besparing gaan zorgen maar ook voor meer zelfstandigheid van het weeshuis, omdat ze met deze solar steamer inkomen kunnen genereren. “Give
a man a fish and you feed him for a day. Teach a man to fish and you feed
him for a lifetime.”
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
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Volgende keer meer nieuws uit Tiruvannamalai
De laatste ontwikkelingen en gebeurtenissen vanuit WIDE Children’s Home.

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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