NIEUWSBRIEF

Stichting Support WIDE Children’s Home

2012 was eindelijk een relatief rustig jaar voor WIDE Children’s Home.
Na alle hectiek en stress van de afgelopen 4 jaren, konden Kumari en
Xavier deze betrekkelijke rust ook wel goed gebruiken. Kumari heeft
namelijk last van te hoge bloeddruk en Xavier heeft nu eindelijk de tijd
om te proberen een taxibedrijf op te zetten. Dat wil nog niet zeggen dat
ze stil hebben gezeten. Kumari heeft nu meerdere sponsoren (voor de
dagelijkse levensbehoefte) waarmee ze regelmatig contact onderhoud.
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De Stichting heeft zich vooral bezig gehouden met het binnenhalen
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van voldoende financïele steun. Met behulp van de giften, waarvoor
Support
dank, en verschillende acties (lees meer op pagina 2) hebben we volVolgende keer weer
gens planning twee leningen kunnen afbetalen. We hebben nu nog
€ 17.500,- aan particuliere leningen uitstaan, dat is minder dan de helft
van het bedrag dat wij in 2010 aan leningen nodig hadden om het huis
te kunnen kopen. Wanneer deze ook afgelost zijn, is het in 2010 gekochte pand dan helemaal afbetaald!

Was het jullie misschien al opgevallen, dat bij de overboekingen tegenwoordig geen Rotterdam meer staat maar Lopik? Dat komt omdat
Coby ons als vrijwilligster is komen ondersteunen bij de boekhouding.
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Donaties en sponsoracties voor WIDE

Ook de vierde editie van de Koninginnedag-Vondelpark-rommelmarktactie-voor-WIDE was weer een groots succes!!! En ja het was best wel weer
heel vroeg, een best wel lange dag en best wel weer wat stress hier en daar….
want waarom is dat park al te vroeg open? Maar ook dat mocht de pret niet
drukken, klaar voor de start: rennen met die kleedjes!! Ongelooflijk, ieder
jaar maar weer denken beter dan vorig jaar kan het niet meer worden en
dan toch….BAM onszelf weer overtroffen en met elkaar maar liefst € 1.700,opgehaald. Super bedankt allemaal voor alle verkooppraatjes, gechaufeurderij, de vele spulletjes en natuurlijk de gezelligheid!! Tot volgend jaar?!
Van een sponsor hebben wij een donatie van € 1.500,- ontvangen waardoor Kumari ongeveer twee Indiase
jaarsalarissen te besteden heeft aan
een verzorger voor de kinderen! Zo’n
zogenaamde caretaker is nog best lastig te vinden, want het liefst zou WIDE
Children’s Home 24 uur per dag toezicht willen hebben. Tot op heden heeft
Kumari nog geen geschikte hulp(en)
gevonden, terwijl er minstens twee
caretakers zouden moeten zijn naast
Kumari en Xavier. Zeker nu Priya hun
oudste dochter, die ook een groot deel
van de verzorgende taken in WIDE op
zich nam, ondertussen is afgestudeerd
en moet gaan werken om haar eigen
bruidsschat bij elkaar te verdienen.

In juni heeft Erik meegespeeld in een klucht. De winst van de twee
avondvullende voorstellingen ging naar twee weeshuisprojecten.
Eén in Peru en de andere was WIDE Children’s Home! Dit heeft toch
maar even € 960,- opgebracht. Inmiddels is Erik met de amateurtoneelclub al weer begonnen met het schrijven van een nieuw stuk.
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Afgeronde en nieuwe projecten
Zonneboiler
In 2011 hebben we diverse kleine bouwprojectjes uitgevoerd. Er zijn extra toiletten en douches bijgebouwd en veiligheidshekken geplaatst op het balkon. Het plaatsen van een zonneboiler op het dak leek maar niet te lukken. Erik
is in januari in Tiruvannamalai geweest om te kijken hoe het huis er nu bij staat en of het zonneboilerproject vlot
getrokken kon worden. Dat had nog aardig wat voeten in de aarde, want Indiase aannemers zijn gewend alleen maar
te bouwen zoals ze dat al jaren doen. Dat was in ons geval niet altijd even praktisch. Uiteindelijk, na ruim drie weken,
was dan duidelijk wat er gebeuren moest en kon wat ons betreft de klus binnen een week geklaard worden. Telkens
startte de aannemer niet om verschillende redenen. Eind mei kon Kumari ons, na vijf maanden vertraging, trots melden dat de zonneboiler helemaal geïnstalleerd was en WIDE dus eindelijk een warmwatervoorziening had! Zo is het
project dat studente/vrijwilligster Michelle Hoogwout in 2011 startte tot een mooie afronding gekomen!

Zonneboiler op het dak

Onderhoud
Rondom de buitenkranen hebben we muurtjes laten bouwen, zodat het geen grote kliederbende wordt. De toiletten
die we hebben laten bijbouwen zijn gereed. Daarbij zijn Kumari en Xavier heel zuinig met het budget omgegaan. Zo
hebben ze een gat in de muur tussen toiletten en douches gemaakt zodat de TL-buis meteen twee ruimten verlicht.
Dat zou je in Nederland natuurlijk nooit zien, maar in India kijkt niemand daar vreemd van op. De deuren van de
bijgebouwde toiletten van het oude huurhuis zijn hergebruikt, omdat de eigenaar destijds weigerde voor de extra
bijgebouwde toiletten te betalen. Omwille van de zonneboiler hebben we een extra watertank op het dak moeten
plaatsen, kosten € 200,- . In 2013 willen we de diverse op- en aanbouwen en hekken van beschermend schilderwerk
voorzien, schatting kosten € 400,- .

Nieuwe spatwandjes en tappunten buiten

Dakopbouw / eetzaal
Nog altijd staat hoog op het verlanglijstje de bouw van een eetzaal op het dak. Om deze benodigde ruimte alsnog
te kunnen bouwen, zijn wij nu nog op zoek naar fondsen. Ons doel is om in twee jaar tijd de benodigde € 10.000,- bij
elkaar te hebben gereserveerd. Door een grote gift staat de teller nu al op ongeveer € 2.500,- , dus nog € 7.500,- te
gaan. Tot die tijd moeten de kinderen in de slaapzaal of op het dak de maaltijd gebruiken. Zolang de Welfare (kinderbescherming) hier maar geen lucht van krijgt, hebben we nog de tijd om dit te realiseren. Uit hygiënisch oogpunt
moet ook wat ons betreft die eetzaal er op termijn zeker komen.
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Nieuws uit Tiruvannamalai
* In het voorjaar werden we opgeschrikt door het nieuws dat de 9-jarige
Shivashakti (zusje van Villu) opgenomen was in het ziekenhuis voor een
hartoperatie. Bij haar was een gat in het hart ontdekt en dat moest verholpen worden. Toch nog weer spannende tijden voor Kumari en Xavier, de
bijkomende hoge kosten voor medicatie en het reizen van en naar het ziekenhuis in de grote stad Chennai, op 5 uur reizen afstand. Het bedrag, dat
meneer Vreeman en diens vriendin hadden gedoneerd, is hier zeer goed
besteed, nogmaals dank! Inmiddels is Shivashakti weer helemaal, zelfs
meer dan de oude, want de operatie is zeer geslaagd en Shivashakti is volledig hersteld. * Ook Kumari moet wat rust inlassen i.v.m. veel pijn aan haar
rechterschouder. Het is lastig werken, maar gelukkig wordt ze bijgestaan
door iedereen in het gezin. * De zusje Janini en Nithiya zijn weer vertrokken
uit het WIDE Children’s Home. Hun voogd kon inmiddels zelf weer voor de
mei-den zorgen. In hun plaats konden de 4-jarige Nandini en de 10-jarige
Nandini (toevallig dezelfde naam) in de WIDE-familie opgenomen worden.
De kleine Nandini is de jongste, maar al een hele dame met pit. Nandini
van 10 is een verlegen en mooi meisje. Zij houdt erg van zingen. * Franse
en Duitse vrijwilligers hebben via een sponsoractie een oude schoolbus
gekocht voor WIDE. Na een opknapbeurt ziet het er weer als nieuw uit en
is het gereed om ermee naar school te gaan. * Kijk ook eens op de weblog
van WIDE http://widechildrenshome.wordpress.com waar Priya af en toe
wat nieuws over WIDE post. * Niet in Tiruvannamalai, maar wel leuk om te
weten: momenteel maakt Jelle Brandt Corstius een hele interessante soms
aangrijpende documentaire serie over de Indiase cultuur: http://www.uitzendinggemist.nl/programmas/9101-van-bihar-tot-bangalore *

10-jarige Nandini

4-jarige Nandini

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.

nieuwe schoolbus

Support
Voor 2013 hopen we dat u WIDE Children’s Home blijft steunen en wij mogelijk de bouw van de eetzaal op het dak kunnen instarten. Daarnaast staat
er nog wat dagelijks onderhoud op het programma en proberen we weer
een deel van de leningen af te lossen. De looptijd van een deel van de leningen loopt namelijk in 2015 af.

Volgende keer weer nieuws uit Tiruvannamalai
De laatste ontwikkelingen en gebeurtenissen vanuit WIDE Children’s Home
en de de voorbereidingen op Koninginnedag 2013. Zoek maar alvast de
spullen bij elkaar!

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:
WIDE Children’s Home, Erik Bolks en Eva Cheung
Uitgave nieuwsbrief:
Nummer 9 - december 2012
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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