NIEUWSBRIEF

Stichting Support WIDE Children’s Home

Jubileum: 5 jaar!
Afgelopen november bestond Stichting Support WIDE Childrens
Home al weer 5 jaar. Dit jubileum willen we begin april graag samen met u vieren. We combineren deze dag gelijk met een inzamelactie: u kunt dan alvast mooie koningsdagspullen inleveren (of
zelfs kopen). Meer nieuws hierover in een volgende nieuwsbrief.
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Financieel
Op 9 december heeft de stichting
het jaarverslag 2012 en jaarplan
2013 besproken. Deze zullen binnenkort vastgesteld worden en op
de website gezet worden. Zo kunt
u straks inzien wat er afgelopen jaar
is uitgevoerd en wat er de komende
tijd op de planning staat om uitgevoerd te worden.
De nieuwe kinderen

Van de voorzitter
In de laatste dagen van 2013 laten we toch nog even van ons
horen. Dit jaar zijn we iets minder actief geweest dan andere jaren.
Zo werd Nienke voor het eerst moeder en moesten anderen vanwege de crisis er op werkgebied even flink aan trekken. De crisis
is ook merkbaar in de giften. Met koningsdag bracht de verkoop
beduidend minder op dan we inmiddels gewend waren. Gelukkig hebben we toch ook in 2013 nog voldoende gelden binnen
gekregen van u om WIDE Childrens Home verder te ondersteunen.
Zo konden we op de laatste vergadering beslissen wéér 7.500 euro
af te lossen van de leningen die we afgesloten hadden voor de
aankoop van het huis. Daarmee zijn alle kortlopende leningen (5
jaar) afgelost en zitten we op de goede weg. Maar we zijn er nog niet.
In het afgelopen jaar heb ik met eigen ogen kunnen zien hoe de
zonneboiler op het dak nu eindelijk geplaatst is en werkt! Bovendien ook met tevredenheid geconstateerd dat de keuken inmiddels
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af te sluiten ramen heeft, zodat er geen ratten binnen kunnen komen. Dit keer had ik mijn ouders
meegenomen, zodat ze met eigen ogen konden zien welk doel zijn al jaren ondersteunen. Wij hadden
onze vakantie gecombineerd met een bezoek aan WIDE in Tiruvannamalai. Zo konden zij de Indiase cultuur van binnenuit meemaken en ik met Kumari en Xavier de onderhoudswerkzaamheden bespreken die
gedaan moesten worden.

De aanpak van de jongenskamer staat nu bovenaan het to-do lijstje (herstel stucwerk en aanbrengen tegels) en ook het eerste schilderwerk dient zich alweer aan. In een huis met 26 kinderen gaat de slijtage
natuurlijk iets sneller. Over het algemeen staat het huis er nu prachtig bij en wat nog mooier is. De kinderen
zien er beter en gelukkiger uit dan ooit!
Voor 2014 hopen we dat wij studenten uit Wageningen kunnen motiveren richting WIDE af te reizen om
het akkertje verder te ontwikkelen of te voorzien van een eigen bron. Inmiddels kweken de kinderen van
WIDE af en toe al hun eigen bananen, papaya’s naast het huis. Daarnaast hopen we ook dat we in 2014 nog
op uw steun mogen rekenen. Sommigen van u doen dat al vanaf de oprichting onze stichting. Dank.

Eerste Koningsdag
8.00 uur, Koningsdag 2013. We staan met z’n zessen bij een van de ingangen van het vondelpark, de
poorten zijn nog dicht… We zijn ook een uur te vroeg, het park gaat pas om 9.00 uur open. Maar de ervaring van vorige jaren heeft geleerd dat om die tijd het park al propvol zit! Met een busje en twee auto’s
volgeladen met spullen hebben we een ruime plek nodig om alle spullen uit te kunnen stallen. We hebben
veel moois gekregen dit jaar, zoals een paar mooie picknickmanden, een joekel van een Ab-trainer, en een
prachtig trouwservies!
Dus daar staan we dan, klaar voor een potje landje-veroveren met de kinderen uit de Amsterdamse Vondelpark buurt. Maar dit jaar gaat het anders, de tijd kruipt voorbij en de poorten blijven dicht. Een vrouw
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begint alvast met haar business: voor een euro kunnen we bij haar een bekertje koffie kopen. Dat zou er
best ingaan… maar we weerstaan de verleiding, met volle handen kun je het park niet inrennen als de
poort open gaat. En dat kan nu echt elk moment gebeuren… toch?
Om 8.50 kunnen we de spanning niet meer aan. We klimmen over de poort! Andere ingangen zijn blijkbaar
wel al open want al heel veel mensen zijn hun kleedjes aan het uitstallen... We zijn nog precies op tijd om
een mooi stuk langs het pad te bemachtigen. De eerste koper is meteen verliefd op een beeld van twee
jazz-muzikanten. Vorig jaar konden we dat beeld aan niemand slijten, en nu is het meteen weg. De markt is
een echt win-win-win: vrienden en kennissen zijn van hun oude spullen af, andere mensen zijn er weer blij
mee, en voor de kinderen van WIDE hebben we weer 1000 euro bij elkaar!

Nieuws uit Tiruvannamalai
Kort nieuws
* Naai-les: De oudste kinderen krijgen sinds
kort op zaterdag naailes van Xavier. WIDE heeft
namelijk drie naaimachines gekregen. Zo leren
de kinderen voor later kosten te besparen en een
manier om geld te verdienen. Zowel jongens als
meisjes krijgen les. En daarna krijgen de kinderen
een ontspannende yogales.
* Schoolbus: Met dank aan een Duitse stichting heeft WIDE nu ook de beschikking over een
heuse schoolbus. Hiermee worden de kinderen
veilig naar school gebracht en verdient WIDE ook
nog iets bij door kinderen uit de buurt ook mee
te nemen.
* Het akkertje: Langzaamaan begint het akkertje
ook zijn vruchten af te werpen. Er zijn dit jaar
pinda’s geoogst! Vorig jaar was het nog rijst, maar
dat was niet zoveel.
* Nieuwe kinderen in 2013: Met bijna 30 kinderen
is het soms een komen en gaan. In 2013 heeft
WIDE afscheid genomen van een aantal kinderen,
maar mocht ook de volgende kinderen verwelkomen: Suresh, Satyamurthy, Krishna, Muthu, Iyyapan en Vellan.
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Siena&Ad@WIDE
Wij kregen een warme, hartelijke ontvangst in WIDE Children’s
Home, zowel van Kumari en haar gezin als van de kinderen. Je wordt
meteen overal bij betrokken. Wat een geluk ook dat dit huis kon
worden gekocht; zo geschikt voor de opvang van deze kinderen.
Kumari en Xavier zijn er in geslaagd een groot aantal kinderen een
thuis te bieden. Bewondering en respect voor wat deze mensen allemaal doen. De kinderen zien er blij en tevreden uit. Het was fijn
om dat alles met eigen ogen te zien.

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.

Alle kinderen kregen van ons ieder een boekje waarin ze hun eigen
foto konden plakken (en die van vorig jaar) en hun dromen voor
de toekomst konden beschrijven, maar ook hun belevenissen. Een
soort dagboekprojectje dus waarin ze leren na te denken over wat
ze later zouden willen. Van Kumari begrepen we later dat ze hun
dagboek trots laten lezen aan andere westerlingen die op bezoek
kwamen.Nu kan elke bezoeker een foto van ze maken en doneren
voor het project en hebben de kinderen later een soort fotoalbum!
Colofon
De nieuwsbrief is een uitgave van de
Stichting Support WIDE Children’s Home en
verschijnt een aantal keer per jaar.
Redactie:
Stichting Support WIDE Children’s Home
Contact nieuwsbrief:
widesupport@gmail.com,
www.weeshuis-india.nl
Beeldmateriaal:
Familie Bolks, WIDE Children’s Home, Eva
Cheung
Uitgave nieuwsbrief:
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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. De nieuwsbrieven zijn ook te
downloaden via onze website:
www.weeshuis-india.nl

Stichting Support WIDE Children’s Home, KvK-nummer 24447264, Postbus 13104, 3004 HC Rotterdam, Rabobank: 1465.61.376

4

