
 Bestuursverslag 2015 
 
Allereerst wil het bestuur ook dit jaar weer zijn hartelijke dank uitspreken voor alle steun die wij ook 
in 2015 weer van velen mochten ontvangen. Het is dankzij deze steun dat wij ons werk in India 
kunnen blijven doen. We zijn enorm blij met alle vrijwilligers die zich ook dit jaar weer zo enorm 
hebben ingezet in India en in Nederland. 
Hiermee hebben deze kinderen een betere kans op een mooie plek in de maatschappij. Een kans die 
ze anders zeker niet gehad zouden hebben. 
 
Onderstaand geven wij zoals gebruikelijk een greep uit de belangrijkste gebeurtenissen van het 
afgelopen jaar. 
 
Bestuurssamenstelling en -activiteiten. 
Het bestuur is eind van het jaar gewijzigd. Rob van de Klugt is uit het bestuur getreden en Paul 
Beenders is als algemeen bestuurslid toegetreden. Ook dit jaar zijn er weer een aantal bestuursleden 
naar India toegegaan. 
Het bestuur is in 2015 vijf keer bij elkaar gekomen. Zaken die daarbij met name ter sprake kwamen, 
waren: 

- Kostenbeheersing 
- Sponsorwerving (ook in India zelf) 
- Opleiding en begeleiding van de kinderen 
- Welzijn en gezondheid van de kinderen 
- Voortgang van de projecten 

 
Op 20 mei is er weer een informatieavond gegeven in het Amstellandziekenhuis. Dit werd druk 
bezocht en was een succes.  
 
In mei 2015 is er in het van der Togt museum een tentoonstelling geweest van schilderwerken van de 
kinderen uit Tulip Garden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Tulip Garden. 
 
Opleiding. 
 
Ook dit jaar heeft SDWH zich weer  gericht op de opleiding van de kinderen.  
Inmiddels kunnen bij de collegekinderen beter over jongeren spreken. Zo’n 30 van deze jongeren 
zitten inmiddels op een vervolgopleiding of zijn al aan het doorstuderen. Dit heeft ook een positieve 
invloed op de kleineren die zien dat het zin heeft om aan je toekomst te bouwen. 
Deze kinderen krijgen nu een intensievere begeleiding en worden op hun school en hostel een keer 
in de drie maanden bezocht. 
 
De jongste groep kinderen gingen vorig schooljaar voor het eerst naar hun nieuwe school. 
Een geweldige verbetering in de manier van onderwijs en dat is te merken. 
Door een mooie donatie hebben we de school ook kunnen helpen met nieuwe toiletten. 
De kinderen hebben het over het algemeen goed gedaan op school. 
We merken dat onze inspanningen steeds meer vruchten beginnen af te werpen. 
 
 

 
 
 
 
Gezondheid en Welzijn 
Evenals voorgaande jaren konden we ons dit jaar weer verheugen op het jaarlijkse bezoek van twee 
kinderartsen en een KNO arts uit Nederland. De artsen keken de kinderen allemaal na en hebben 
overlegt met de plaatselijk artsen. Zo dragen ze ook kennis over aan de artsen in India en daar is de 
plaatselijke bevolking ook weer mee gebaat. Mede dankzij deze artsen gaat het over het algemeen 
goed met de gezondheid van alle kinderen. Ook merken we dat voor de college kinderen intensief 
aandacht moeten blijven houden voor hun gezondheid. 
 
 



Diversen: 
Dit jaar konden we dankzij een gulle gift de Jeep 
vervangen. De oude was niet meer te repareren. De 
Jeep gebruiken wij om ons te verplaatsen tussen de 
verschillende huizen, om boodschappen te doen en om 
met de kinderen naar het ziekenhuis in Vijayawada te 
gaan. Het is te duur omdat met de schoolbus te doen 
en de wegen in India zijn vaak slecht onderhouden. In 
de regentijd zijn de wegen voor gewoon vervoer 
onbegaanbaar en daarom is de Jeep voor ons echt 
onontbeerlijk.  

 
Dankzij uw bijdrage konden we ook het afgelopen jaar weer het broodnodige aan het onderhoud 
doen. Zo hebben we na de koude winter nieuwe kunststof ramen geplaatst. Hierdoor regent het niet 
meer in en is er geen tocht mee in het huis. Dit komt vooral de gezondheid van de kinderen zeer ten 
goede. Ook het dak is weer gerenoveerd. 
 
Een van de gebeurtenissen die veel indruk gemaakt heeft 
bij de kinderen is de operatie van Shanti, de kokkin van 
Tulip Garden. Shanti staat elke morgen om 4 uur op om te 
gaan koken voor het ontbijt. Shanti is niet alleen kokkin, 
maar ook een echte moeder voor de kinderen.  
In het voorjaar werd een tumor in haar buik geconstateerd 
en ze moest geopereerd worden. Dankzij een snelle actie 
werd er binnen korte tijd voldoende geld opgehaald om de 
operatie door te laten gaan. U kunt zich voorstellen hoe blij 
Shanti was. Uiteindelijk bleek de tumor goedaardig te zijn 
en inmiddels werkt Shanti weer als vanouds. 
 
In hun schaarse vrije tijd vinden de kinderen het leuk om creatief bezig te zijn. In de zomervakantie is 
daar tijd voor en de kinderen zijn aan het schilderen en tekenen gegaan. Dit heeft een groot aantal 
prachtige resultaten opgeleverd die wij in het Van der Togt Museum in Amstelveen ten toon 
mochten stellen. Veel bezoekers kwamen deze kunstwerken bewonderen en uiteindelijk zijn ze bijna 
allemaal verkocht. De opbrengst hiervan komt natuurlijk volledig ten goede van de kinderen. 
 
Ook in zomervakantie van 2015 konden we weer rekenen op een aantal vaste vrijwilligers die tijdens 
deze ontzettend warme periode naar India komen om leuke dingen te doen met de kinderen. Tijdens 
de vakantie periode is er tijd om een keer met de kinderen naar de film te gaan, een spel en sportdag 
te organiseren of gewoon te wandelen met de kinderen in de omgeving. Een van de bijzondere uitjes 
is een dagje naar een zwembad met de nodige glijbanen. Buiten de vakantie om is daar zelden tijd 
voor omdat de kinderen druk zijn met school en hun huiswerk. In de herfstvakantie van 2015 konden 
we dankzij een actie van een paar van onze vrijwilligers alle kinderen een middag meenemen naar de 
kermis, inclusief een traktatie voor alle kinderen.  
 
 
 
 
 



 
Korukollu – Tulip Garden Hostel. 
Na meerdere veranderingen in Korukollu heeft SDWH in nauw overleg met de ouders van de 
kinderen besloten om een andere plek te zoeken om deze kinderen te huisvesten. 
We hebben een mooie plek gevonden in Marlapallam, een buitenwijk van Gannavaram. We noemen 
dit nu Tulip Garden Hostel dat we nu in eigen beheer hebben. Hier kunnen we de kinderen rust, 
regelmaat en gezondheidszorg bieden. De kinderen gaan naar school in Gannavaram waar we een 
goed contact hebben om zo de kwaliteit van het onderwijs in de gaten te kunnen houden. We zijn er 
trost op dat we in korte tijd dit allemaal voor elkaar hebben kunnen krijgen. Iedereen die hieraan 
heeft bijgedragen heel hartelijk bedankt. Ook zijn we er trots op dat dit hostel wordt geleid door 
“onze” Mary, die in Tulip Garden is opgegroeid en als geen ander weet hoe het leven in een 
kindertehuis is.  
 

 
 
Voor SDHW geeft dit nog een aantal voordelen. Beide hostels liggen dicht bij elkaar waardoor de 
organisatie een stuk eenvoudiger wordt en efficiënter kan worden ingericht. We hebben ook beter 
inzicht in de kwaliteit van het onderwijs en de zorg aan de kinderen hetgeen juist aanleiding was tot 
het geding. Hoewel dit een tijdelijke oplossing is hebben we er vertrouwen in dat dit een goede, 
structurele en stabiele situatie voor de kinderen is. Het bestuur van de SDWH gaat zich de komende 
periode beraden op de vraag hoe we de ondersteuning van de kinderen op lange termijn kunnen 
invullen. 
 
 



Dankzij de steun van velen en de hulp van een aantal vrijwilligers hebben we dit huis in korte tijd op 
kunnen knappen, kunnen schilderen en bewoon gemaakt voor de kinderen. Er was veel extra 
materiaal nodig zoals keukengerei, een kooktoestel, extra matrassen, dekens enzovoort. Ook dit is 
door onze vrijwilligers en alle gulle gevers mogelijk gemaakt.  
 

 
Dankzij een extra gift konden we hier een volledig eigen 
drinkwater installatie aanleggen met een eigen waterzuivering. Dit 
zorgt voor schoon drinkwater. Met schoon drinkwater verbeterd 
ook weer de gezondheid van deze toch al vaak kwetsbare 
kinderen. 
 
 

 
Asha Yothi. 
Sinds lange tijd ondersteunt SDWH Asha Jyothi in India. Het tehuis voor kinderen met een beperking. 
Dit is destijds ontstaan door de hulpvraag van Asha Jyothi dat er op dat moment erbarmelijk aan toe 
was. In de afgelopen jaren heeft SDWH financiële hulp aan Asha Jyothi geboden in de vorm van geld, 
sponsoring van kinderen, maar ook v.w.b. het realiseren van nieuwe onderkomens, onderwijs, 
gezondheid, duurzame energie etc. In de loop der tijd kreeg Asha Jyothi van meerdere kanten 
ondersteuning, voornamelijk vanuit Amerika, maar ook vanuit India zelf. SDWH heeft besloten de 
financiële ondersteuning aan Asha Jyothi te gaan stoppen en zich volledig te richten op de twee 
andere projecten van SDWH, Tulip Garden en Tulip Garden Hostel.  Asha Jyothi bedankt alle 
sponsoren die al die jaren zoveel ondersteuning hebben geboden. Uiteraard blijven we contact 
houden en zo nodig op ad hoc basis ondersteuning geven. 
 
De omgeving. 
Ook in 2015 was er aandacht voor de omgeving. Al ons personeel komt uit de omgeving en al onze 
aankopen doen we in de buurt. Voor het onderhoud en alle klussen die gedaan moeten worden 
schakelen we mensen uit de directe omgeving in. Hiermee steunen we ook de plaatselijke economie. 
Zo zijn er bijvoorbeeld in het dorpje Buthumilipadu, waar Tulip Garden staat in de afgelopen jaren 
steeds meer stenen huisjes gekomen in plaats van de hutten uit leem en palmtakken. Dit zorgt 
ervoor dat ook deze mensen een droog en iets comfortabeler onderkomen hebben. 
 
Zelfvoorziening. 
SDWH beschikt inmiddels over een eigen rijstveld, een mooie moestuin rondom Tulip Garden en 
eigen koeien en kippen. Hiermee zijn we voor een deel zelfvoorzienend. Van wat er over is delen we 
nog steeds met de allerarmsten uit het dorp. 
 
De toekomst. 
In de komende jaren zal het beleid vooral gericht zijn op de opleiding van de kinderen.  In de 
komende jaren verwachten we een aantal kinderen aan een baan te kunnen helpen. Een paar 
kinderen hebben al aangegeven op Tulip Garden te willen werken. Zo kunnen ze straks op eigen 
benen staan. 
 
Het bestuur. 
 


