
Met onverminderd enthousiasme komt het bestuur periodiek samen. Voor input nodigen we ook af en toe mensen uit die Kumari en haar grote gezin ook kennen.
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Beste supporter,

Al weer enige tijd geleden hebben wij jullie via een nieuwsbrief geïnformeerd over onze stichting. In deze 
nieuwsbrief stellen we jullie op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in de afgelopen periode en 
doen we een nadrukkelijke oproep voor nieuwe giften. De toiletten zijn namelijk hard aan vervanging toe!

Veel leesplezier,  namens het bestuur van WIDE!

Kumari en Priya op bezoek!

Wie had dat ooit gedacht? Dat Kumari en Priya eens naar Nederland zouden 
komen? 13 tot 20 mei 2018 was het zo ver! Ze waren door Franse Kennissen 
uitgenodigd voor een kook-event in Frankrijk. Een prachtig initiatief want 
de opbrengsten kwamen ten goede aan het weeshuis.In Nederland heb-
ben we gedurende een week genoten van de aanwezigheid van Kumari en 
Priya en in alle rust kunnen doorspreken over de toekomst van WIDE. En 
natuurlijk die typisch Nederlandse kiekjes maken, waaronder in Volendam!
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Nieuws uit Tiruvannamalai

Er is best wat doorstroom in het weeshuis. Kleine meisjes en jongetjes worden groot en maken plaats voor andere 
kinderen die wegens omstandigheden niet meer thuis kunnen wonen. Zo zijn er vanaf half juni 2019 weer vier 
nieuwe meisjes bij WIDE komen wonen. En de oudere kinderen worden uiteraard op afstand nog ondersteund 
door Kumari, denk aan schoolgeld, -boeken, naailessen etc. 

De man van Kumari, Xavier, heeft een taxibedrijf opgericht. Dit loopt steeds beter; de inkomsten groeien. Natuur-
lijk blijven er maanden dat de inkomsten wat achterblijven, maar over het algemeen is er een stijgende lijn te zien. 

De steun van WIDE aan hun omgeving blijft bewonderenswaardig. Zo brengen ze niet alleen dagelijks 70 kinderen 
uit de omgeving van en naar hun school, maar bieden ze ook naailessen aan vrouwen die door  bijvoorbeeld over-
lijden van hun partner zelf inkomen moeten genereren. 

Verder worden de normen vanuit de overheid steeds verder aangescherpt. Denk aan licenties, verplichte (me-
dische) checks, voeding, en wijze van toezicht in het weeshuis. Dit brengt veel (administratieve) verplichtingen 
én kosten met zich mee. In dit kader heeft Anneke Bouman WIDE 6 tafels, 36 stoelen en nieuwe borden/bekers 
gedoneerd. 

De afgelopen maanden waren spannend omdat het er naar uitzag dat de huurperiode af zou lopen van het gebouw 
van de meisjes. Na intensief overleggen en onderhandelen is het Kumari gelukt de verhuurder over te halen voor 
een verlenging. Het gebouw kan nu tot juni 2020 gehuurd worden. Nienke is namens het bestuur nu met Kumari 
in gesprek om vervolgopties te bespreken. 

En niet onbelangrijk, vooral in India; lekker eten! Er is een nieuwe kok aangesteld en de kinderen zijn erg tevreden 
over haar kookkwaliteiten.
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Het financiële jaarverslag

Dankzij de blijvende steun van fantastische sponsoren is het tot op heden nog steeds mogelijk het WIDE Children’s 
Home financieel te ondersteunen bij huisvesting en onderhoud. 
Bart van den Ouden heeft zorggedragen voor het opstellen van het jaarverslag over 2018. 
Dit verslag kun je inzien via de nieuwe (!) website: https://widechildrenshome.nl/ 

Nieuwe sponsoren

Heeft u iemand in uw netwerk waarvan u denkt dat hij/zij ook een bijdrage wilt leveren? Stuur deze nieuwsbrief 
gerust door! Via https://widechildrenshome.nl/contact/ kunt u overigens gemakkelijk doneren.

Onderhoud aan de toiletten

Na zes jaar intensief gebruik, zijn de zeven toiletten hard toe aan renovatie. De toiletpotten en vloeren 
zijn beschadigd en vervuild. Rekening houdend met de benodigde materialen en arbeidsloon komen 
we uit op een totaalbedrag van 1000 euro. Dit lijkt veel, maar aangezien we vanuit WIDE duurzaam 
onderhoud willen, zal er een epoxy of gietvloer komen, waardoor er geen voegen meer zullen zijn. Er 
is nog 400 euro nodig om over te gaan tot de renovatie. Helpt u ons een handje mee?

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. 
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