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Beste supporter, Het afgelopen jaar, 2015, was weer een bezig jaar voor de bewoners 
van WIDE Children’s Home. In Nederland was het qua activiteiten van de stichting wat rustig, maar in India 
is er volop werk verricht om ‘ons’ weeshuis in een goede staat te houden. Deze onderhoudsklussen hadden 
we onmogelijk kunnen uitvoeren zonder jullie financiële steun. Hartelijk dank daarvoor! Wij hopen jullie in 
2016 als WIDE supporter terug te zien, en wensen jullie allemaal veel geluk in 2016!
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Hoe staat het huis erbij? Vorig jaar berichtten we nog over een tekort aan 
(drink)water in het weeshuis. Goed nieuws daarover… In Tiruvannamalai wordt er gebouwd aan een wa-
terleidingsysteem en WIDE is daar nu al op aangesloten! (Kosten Rs. 18000, ca. € 250)

Hadden we vorig jaar nog lekkage in de septic tank, dit jaar was het de ondergrondse opslagtank voor 
schoon water die problemen veroorzaakte. Ook vervelend, maar gelukkig een stuk minder stank ;-) Een 
nieuw waterdichte laag aan de binnenkant loste dat probleem op. (Kosten Rs. 8500, ca. € 120)

Een jaar geleden waren we bezig met de plannen om de binnenkant van de jongenskamers te renoveren 
met een slijtvaste oplossing: tegels in plaats van stucwerk. De jongens zijn apetrots op de door hen uit-
gezochte blauwe visjes tegels aan de muur. (Kosten Rs. 35000, ca. € 500)

Financiën Voor de aankoop van het huis in Thiruvannamalai zijn in het jaar 2010 obligaties 
uitgegeven. Dankzij de giften van onze donateurs zijn deze obligaties nu bijna allemaal afgelost. In 2016 
zal de laatste aflossing van € 2.500,- plaatsvinden. Buiten de aflossingen en de rentebetalingen is ook dit 
jaar weer aandacht besteed aan het onderhoud en verbeteringen aan het pand. Zo zijn er dit jaar schilder-
werken uitgevoerd, is de riolering en het waterleidingnet verbeterd en zijn de slaapkamers voorzien van 
wandtegels.
In 2015 heeft de stichting te maken met eeb teruglopen aantal donateurs. Zij hebben met elkaar (tot en 
met november) een kleine twee duizend euro opgebracht. Omdat het saldo uit vorige jaren positief is 
geweest was het mogelijk obligaties af te lossen en te investeren in het onderhoud aan het pand. Met de 
huidige donateurs kan de laatste obligatie worden afgelost.
Nu de huisvesting op orde is en ook de doelstelling gehaald is zal het stichtingsbestuur zich het ko-
mende jaar bezinnen op haar taken. Wij hopen natuurlijk dat u ons daarin blijft volgen en houden u op de 
hoogte. 
In het afgelopen jaar heeft de stichting vrienden van Mercy een donatie gedaan van € 3.000,- ten behoeve 
van voeding en kleding voor de kinderen van WIDE. De stichting vrienden van Mercy ondersteunt de Dalit 
kinderen (kinderen van de zogenaamde laagste klasse) met huisvesting, voeding en onderwijs in Thiruvan-
namalai. Van deze bijdrage is door WIDE dankbaar gebruik gemaakt.

het huis met dakopbouw en na onderhoud
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De rest van het huis was er niet zo bont aan toe als binnen bij de jongens, maar toch was het de hoogste 
tijd voor een frisse laag verf zowel binnen bij de meiden als de hele buitenkant. Dit was een flinke klus, en 
het resultaat mag er wezen! (Kosten Rs. 38000, ca. € 540)

Maar de grootste klus van 2015 dat was het renoveren van de keuken. Het regende er namelijk… tijd dus 
voor een nieuw dak en degelijke afwatering! (Kosten Rs. 43250, ca. €650)

In de vorige nieuwsbrief hadden we het er verder over dat de nieuwe dakopbouw uitgebreid moest gaan 
worden met ramen en een tweede plafond voor de warmteafvoer. Nu het dak er eenmaal op zit blijken 
deze aanpassing niet nodig te zijn. De regen en de hitte worden met de huidige opbouw netjes afgevoerd. 
De opbouw is dus helemaal klaar zoals hij is! Dit grote project heeft Kumari grotendeels via een andere 
sponsor gefinancierd. De stichting heeft het gat in de begroting gedicht. (Kosten Rs. 21495, ca. €300)

Erik@WIDE Het is altijd fijn om weer even ‘thuis’ te komen bij WIDE. Ook dit jaar was ik weer 
eens in Tiruvannamalai. Het is prachtig om te zien hoe de kinderen van het eerste uur nu al grote jongens 
en meisjes aan het worden zijn. Met iets minder hele jonge kinderen en dit huis, hebben Kumari en Xavier 
iets minder zorgen dan toen we hen in 2008 voor het eerst leerden kennen. Wat een verschil met toen: met 
meer dan 40 personen in een huisje van misschien net 75m2 naar nu een pand met twee verdiepingen 
en een heuse dakoverkapping op het dakterras, wat in India neerkomt op een derde verdieping. Het is 
prachtig geworden. Het volgende project konden we meteen plannen; het keukendak. Misschien dat we 
meteen de zonneboiler op het dak (die goed werkt!) kunnen verplaatsen. De overkapping neemt nu wat 
zon weg. Ook mooi om te zien hoe WIDE India steeds zelfredzamer wordt. 
Het is wel altijd wel lastig wanneer er weer kinderen vertrokken zijn doordat de voogd ze weer heeft opge-
haald. Het is een troostvolle gedachte dat ze de tijd die ze in WIDE Children’s Home hebben doorgebracht 
als herinnering met zich meebrengen en daardoor betere kansen hebben in de harde Indiase samenleving. Het 
betekent aan de andere kant ook dat er per jaar ongeveer 5 nieuwe kinderen opgenomen kunnen worden 
in het supergezin. Children Welfare, zeg maar de kinderbescherming, komt nu zelfs naar Kumari toe met 

buitenzijde keuken voor en na de renovatie

wanden voor en 
na schilderbeurt

van stucwand naar tegelwand
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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.
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 ge-
maakt wordt om geld te doneren. Natuurlijk staat onze bankrekening NL73RABO 01465.61.376 
altijd open voor elk gul gebaar.

Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor hun support en met name onze vaste donateurs.

Ons rekeningnummer is inmiddels iets langer geworden vanwege de IBAN-codes. Giften kun je 
nu over maken naar NL73RABO 01465.61.376 te Lopik.
Donaties voor WIDE zijn nog altijd belasting aftrekbaar, omdat wij de ANBI status hebben.

‘nieuwe’ kinderen. Dat is toch een mooi compliment, omdat een paar jaar terug zij nog dreigden het tehuis 
te sluiten omdat WIDE toen nog niet voldoen kon aan de eisen.
Kumari krijgt het voor elkaar om zo nu en dan vrijwilligers over de vloer te krijgen die een grote verlichting 
van werkzaamheden of verhoging van de sfeer met zich meebrengen. Vlak voor ik kwam was er net een 
Frans artiesten echtpaar vertrokken dat op het dakterras en op de watertank levensgrote tekeningen had-
den gemaakt. Samen met de kinderen hebben we die megakleurplaat dus ingekleurd. 

Nu is het dak de vrolijkste plek in het huis. Elk kind heeft een tekening ingekleurd. Als er weer iets te vier-
en valt komt de gedoneerde televisie uit de verpakking en wordt het dakterras omgebouwd tot privé-
bioscoop. Zo is er elke maand wel een of twee keer filmavond. Naast alle dans en yoga-oefeningen, die 
de kinderen doen wordt dus nu ook het dakterras als volwaardige leefruimte gebruikt. Ook kunnen de 
kinderen nu beschut tegen de zon / regen op het dak hun dagelijkse maaltijden nuttigen. Uiteraard heb ik 
iedereen weer op portret gezet en alle kinderen een foto van zichzelf gegeven voor in hun ‘fotoalbum’. De 
nieuwe kinderen kregen ook nog hun eigen foto in een lijst en een nieuw ‘fotoalbum’.
Omdat als we nu langskomen het noodzakelijke onderhoud vrij snel in kaart is gebracht en je de uitvoering 
aan Xavier en Kumari kunt overlaten is er dus meer tijd om met de kinderen op te trekken als ze niet naar 
school zijn. Voor de rest is het meer een warm ‘familiebezoek’, met veel herinneringen ophalen en bijko-
men van de stress in Nederland. Ik heb al weer zin in mijn volgende bezoek, om te zien hoe het retreat-
project van Priya op het landje van de grond aan het komen is.

druk bezig om de vrolijkste plek in huis te maken 

retreat-project van Priya in uitvoering


