NIEUWSBRIEF

Stichting Support WIDE Children’s Home

Beste supporter,
Het einde van 2014 is in zicht, wat is er dit afgelopen jaar allemaal gebeurd in WIDE
Childrens’ Home? Hoe gaat het met Kumari en de kinderen? Hoe staat ‘ons’ huis
erbij? En hoe gaat het met de financiën van de stichting? Je leest het allemaal in
deze nieuwsbrief. Aan alle supporters van WIDE Childrens’ Home van de afgelopen
jaren willen we graag zeggen, heel hartelijk dank voor jullie steun! We hopen
natuurlijk dat jullie ook in 2015 met het weeshuis begaan blijven. Voor nu wensen
we jullie fijne dagen en veel geluk in het nieuwe jaar!

Hoe staat het huis erbij…?
Zoals jullie weten heeft de stichting eind 2010 een huis gekocht voor Kumari met
haar gezin en 30 weeskinderen van WIDE Childrens’ Home. Na een hele reeks aan
klussen was het huis in 2011 klaar voor de vele nieuwe bewoners. Inmiddels wonen
ze nu alweer ruim drie jaar in het inmiddels-niet-meer-zo-heel-nieuwe huis!
Dit jaar moesten er een aantal vergunningen vernieuwd worden, namelijk het ‘Stability certificate’ voor de veiligheid van het huis, het ‘Sanitary certificate’ voor de
sanitaire voorzieningen, en het ‘Fire certificate’ voor de brandveiligheid. Bij elkaar
kostten al deze controles en vergunningen ruim € 500, maar daarmee zijn we voor
de komende 3 jaren weer onder de pannen!
Links: muurschildering van Sandra vlak na de verhuizing, midden en rechts: na ca. drie jaar gebruik.
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Financieel
Financiële jaarverslag
In 2010 heeft de stichting voor
ca. € 70.000 in India het pand verworven en t.b.v. de veiligheid, hygiëne en organisatie, een aantal
verbouwingen laten uitvoeren.
De aankoop is gefinancierd middels directe giften, sponsoracties en het uitgeven van obligaties (leningen) met verschillende
looptijden. Nu eind 2014 zijn onze
doelstellingen m.b.t. de huisvesting bijna gehaald. Nadat wij de
afgelopen maand weer een aantal
obligaties hebben kunnen aflossen, staat voor 2015 en 2016 nog
een eind schuld open van totaal
€ 5.000. Een hele knappe prestatie, die dankzij onze sponsoren en
hun vaak maandelijkse donaties
behaald kon worden. Het aantal
donateurs loopt echter langzaam
terug. Op onze top in 2010 waren
er 53 donateurs met een gemiddelde gift van € 308. Eind oktober
2015 zijn er nog 15 donateurs met
een gemiddelde gift van € 158. Wij
hopen dat we voor het einde van
het jaar de teller toch nog op 20
kunnen krijgen. Voor de geplande
eindspurt (€ 2.500 in 2015 en in
2016) gaat het bestuur nog hard
aan de slag om donateurs te werven! Wij vragen hiervoor natuurlijk
uw hartelijke medewerking!
Zoals u elders in deze nieuwsbrief
kunt lezen zijn naast de aflossing van de obligaties, ook nog
giften noodzakelijk voor overige
werkzaamheden aan het huis en
natuurlijk zaken als kleding, voedsel en overige activiteiten.
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Links: muurschildering van Sandra vlak na de verhuizing, midden en rechts: na ca. drie jaar gebruik.

Met zoveel inwoners slijt het huis natuurlijk in rap tempo… Het is inmiddels hoog tijd voor een opknapbeurt van de
binnenmuren. De kinderen zitten veel tegen de muren, bijvoorbeeld als ze spelen of studeren. Al die mooi glanzende
ingevette haren laten hun sporen na op de muren… Om te voorkomen dat we in hoge regelmaat de muren moeten
verven, komen er op het onderste deel van de muur tegels te zitten. Dat is wel zo makkelijk schoon te maken! Boven
die nieuwe tegels komt een verse laag verf en op sommige plekken moet ook het stucwerk vervangen. Deze klus is
begroot op ongeveer € 650. Hopelijk kan het werk snel starten en ziet het huis er binnenkort weer tiptop uit!
Bij de aankoop van het huis wisten we dat er op den duur een dakopbouw zou moeten komen voor op het platte
dak. Het dak wordt namelijk gebruikt als de gezamenlijk ruimte om bijvoorbeeld te eten. Met een overkapping kan
dat nu ook tijdens het regenseizoen! Deze extra oppervlakte is bovendien nodig om te voldoen aan de eisen van het
minimale aantal vierkante meters voor 30 kinderen. Dit is een hele grote klus die over meerdere jaren uitgespreid zal
worden. Dit jaar zijn die eerste stappen gezet: het frame voor de overkapping en de overkapping zelf. In een later
stadium wordt de zijkant afgesloten met ramen en komt er een tweede plafond zodat de warme goed afgevoerd kan
worden in de hete zomermaanden. De totale begroting voor dit project ligt zo rond de € 8.000. Deze kosten zullen
met andere sponsoren en/of organisaties gedeeld worden. Kumari heeft al een sponsor gevonden voor maar liefst
ongeveer € 3.000, wat genoeg is voor de eerste fase van de bouw!
Mannen aan het werk om de frame van de dak-overkapping te plaatsen en het eindresultaat.
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Geef eens een feestje cadeau!
Laatst kregen wij van een sponsor een gift overgemaakt voor een food donation. De aanleiding was zijn verjaardag
en hij wilde voor 1 dag de WIDE-family verblijden met een verjaardagsmaaltijd. Volgens een Indiase traditie is het
normaal om wanneer je feest viert, je met opzet teveel voedsel voor je gasten te bereiden en daarvan dan uit te delen
aan wie het minder goed hebben. Dat heet dan een ‘food donation’. De meeste weeshuizen voelen zich te goed om
iets aan te nemen, maar Kumari is altijd dankbaar als iemand de verjaardag met de kinderen komt vieren. Elk jaar
komt de oudste dochter van het schoolhoofd haar verjaardag ook met de WIDE-kinderen vieren door met het hele
gezin inclusief kok op bezoek te komen. Zij schept dan het eten op. Geïnspireerd door de gift hebben wij bedacht dat
het wellicht een leuk idee is om ook vanuit Nederland aan food donations te doen. Voor nog geen € 30 krijgen ze in
WIDE een waar feestmaal voorgeschoteld! Wie hier een bijdrage aan wil leveren moet dat even bij de overschrijving
vermelden, dan gaat de volledige gift naar voedselhulp.

Nieuws uit Tiruvannamalai * Nieuws uit Tiruvannamalai
Tegenvallers…
Als je in Nederland de kraan open draait dan komt er altijd een straal water uit. Hoe zit dat in het weeshuis? Het water wordt van diep onder het huis uit de grond omhoog gepompt en in een tank opgeslagen. Vanuit die tank gaan
er buizen het huis door. Een weeshuis gebruikt natuurlijk een heleboel water, en dat in combinatie met een droge
zomer zorgde ervoor dat er nauwelijks nog water opgepompt kon worden… het water was op! Als tijdelijke oplossing kwam er elke 4 dagen een vrachtwagen om de watertank te vullen. Dit kostte zo’n € 25 per week. Voor Kumari
is dit een reusachtige kostenpost! Inmiddels heeft het weer een beetje geregend, maar naar een permanente oplossing wordt nog gezocht… In Tiruvannamalai, waar het weeshuis staat, is geen rioleringssysteem zoals bij ons. Elk huis
heeft een eigen sceptic tank onder de grond waar het afvalwater in terecht komt. Afgelopen zomer was er ineens
een lekkage voor de deur van het weeshuis. Het stonk enorm dus er was geen twijfel mogelijk: de sceptic tank was
lek...! Dit is natuurlijk een erg onhygiënische probleem… Er moesten experts aan te pas komen om het gat te zoeken
en de schade te herstellen. De kosten hiervoor waren zo’n € 100, en de tank is nu gelukkig weer goed afgesloten!
Het leven in Tiru rondom het huis en op het stukje landbouwgrond waar een waterput wordt geslagen.

Stichting Support WIDE Children’s Home, KvK-nummer 24447264, Postbus 13104, 3004 HC Rotterdam, Rabobank: NL73RABO 01465.61.376

3

Dromen voor de toekomst….!
Het levensonderhoud van 30 kinderen kost een flinke duit en Kumari is daar helaas voor een heel groot deel afhankelijk van sponsoren. In de toekomst hoopt ze
zelf meer eigen inkomsten te kunnen genereren. Haar dochter, Priya, heeft dit jaar
haar opleiding afgerond en is nu dus officieel een “Master of Business Administration”. Ze heeft het plan om een klein ‘vakantieparkje’ te ontwikkelen, bestaande uit
een aantal Indiase hutten. Westerse toeristen kunnen daar dan verblijven tijdens
hun vakantie in Tiruvannamalai (de stad waar het weeshuis ligt). We hopen natuurlijk dat ze dit plan verder kan uitwerken en uiteindelijk ook realiseren!
Theatervoorstelling
Afgelopen november hebben de kinderen, onder leiding van een Engelse vrijwilliger Martin Faulkner en zijn partner, een theaterstuk opgevoerd over het ontstaan
van Hindu. De show ging heel goed en de kinderen vonden het geweldig om op te
treden en waren bijzonder trots om mee te hebben gedaan. De voorstelling vond
plaats op het dak onder de nieuwe dak-overkapping, een geweldige mulitfuncitonele plek blijkt!
Aankondigingsposter gemaakt door de Martin en wat beelden van de voorstelling.

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 NL73RABO 01465.61.376
altijd open voor elk gul gebaar.
Sponsors bedankt!
Wij willen iedereen hartelijk bedanken
voor hun support en met name onze
vaste donateurs.
IBAN & ANBI
Ons rekeningnummer is inmiddels iets
langer geworden vanwege de IBANcodes. 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.
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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
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