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LS, 
  
Het laatste kwartaal 2007 staat al weer voor de deur en de 
Stichting Derde Wereld Hulp wil u middles deze brief op 
de hoogte brengen van onze activiteiten van de afgelopen 
tijd. 
Want er is heel hard gewerkt in door alle vrijwilligers die 
onlangs weer in Tulp Garden zijn geweest.  
  
De rij werd geopend door Dr.Ramesh Nigam uit het 
Amstelveen Ziekenhuis . Dr Ramesh heeft de kinderen uit 
de kerstweken doorgebracht in Tulip Garden . Hij heeft de 
kerstboom verzorgd en er was voor ieder kind een kerst 
cadeautje.  De kinderen hebben heel erg genoten! 
 
Begin Januari 2007 was het de beurt aan Peter van 
Coeverden. Die heeft de coordinatie van diverse 
werkzaamheden op zich genomen. Met hulp van Jan 
Schouten voor alle loodgierswerkzaamheden. Met dank 
aan de Lions Hoofddorp kon de omheining rondom Tulip 
Garden gebouwd worden. Nu kon ook de groententuin 
worden aangelegd, met dank aan de Stg C. Sindsdien 
eten de kinderen van Tulip Garden dus uit eigen tuin. En 
lekker! 
 
De voorraadschuur werd afgebouwd en in gebruik worden 
genomen. Voor de opening kwamen Dieteke en Pim 
Timmer over uit Noordlaren en Haren,. De voorraad 
schuur is namelijk gerealiseerd met sponsorgeld uit 
Haren, Noordlaren en Glimmen . Ook konden we door 



gelden uit Glimmen  een nieuwe waterleiding in Korukkolu 
aansluiten. Vanaf nu kunnen  ze daar nu ook over 
schoondrinkwater  beschikken. Bedankt Glimmen! 
 
Al met al waren het drukke tijden voor Peter. Gelukkig 
kwam Sjaak Versluis ook helpen en Sjaak had Astrid van 
Leeuwen meegenomen. Inmiddels heeft Tulip Garden nu 
ook een nieuw geslagen waterbron. En voordat Peter 
weer in Maart vertrok heeft hij de bouw van de nieuwe 
keuken in Asha Yothi afgemaakt. De keuken een donatie 
van … voldoet heel goed en is mooi en schoon.  Wat een 
verschil met de oude situatie. Geweldig! 
 
Peter werd in April afgelost door  Marrie Versluis en 
Margreet van Coeverden . Die  hebben zich op het 
uitzoeken van de medicijnen voor de kinderen in Tulip 
Garden. Ook hebben ze Babysandra aangenomen, de 
nieuwe verpleegkundige. Margreet en Marrie hebben 
geode afsrpaken  met de dokter van het governement 
hospital  in Gannawaram kunnen maken. Deze dokter is 
bereid om ons te helpen met de zieke kinderen. Hij doet 
dit tot nog toe helemaal gratis! Uiteraard zijn we hier heel 
erg blij mee. 
 
Behalve groenten uit eigen tuin hebben we in Tulip 
Garden nu ook melk van eigen koeien! Deze koeien 
hebben we kunnen kopen dankzij de giften van de 
Johannes de Doper kerk uit Hoofddorp en basis school de 
Zwaluw uit Nes a/d Amstel . 
 
Binnenkort kunnen  we een echte schoolbus gaan 
aanschaffen. Rotary Heemstede/Bennebroek heeft ons 
namelijk een gewelidge gift gedaan waardoor we een bus 
kunnen laten rijden tussen Tulip Garden en de scholen. 
Daarnaast zal de bus ook de kinderen uit de 
sloppenwijken 
ophalen om naar school te gaan. Want nog steeds is ons 



belangrijkste motto dat zoveel mogelijk kinderen naar 
school gaan om te leren om  later op eigen benen te 
kunnen staan.  
 
 
 
Dus bouwen we scholen. En zelfs op het terrein van onze 
Tulip Garden gaan we een technische school bouwen! Op 
deze school zullen  diverse beroepsopleidingen gegeven 
gaan worden. De fundering ligt er al  dankzij een donatie 
dankzij van Maarschalkerwaard bv. Ook mochten we voor 
de bouw van deze school een donatie ontvangen van de 
SAB school in Aerdenhout. Deze school heeft een special 
India week gehouden en heeft middels allerlei activiteiten 
een enorm bedrag ingezameld.  
Wij hopen dat wij dit jaar genoeg geld bij elkaar krijgen om 
deze eenvoudge school af te kunnen bouwen. 
 
Martijn Schermer, “de bouwheer” van tulip Garden was na 
een bijna een jaar  weer  op bezoek in Tulip Garden. De 
kinderen  vonden het geweldig om hem weer te zien ! Ze 
hadden hem echt gemist! Martijn vond het erg leuk om 
Tulip Garden in bedrijf te zien.Behalve dat het gezellig 
was heeft Martijn geholpen met de diverse reparatie 
werkzaamheden. Daarnaast heeft Martijn  een plan 
ontwikkeld  voor de bouw van nieuwe huisjes voor onze 
werknemers. Ze wonen nu nog in hutten rondom het 
terrein. Deze hutten lekken wanneer het regent en er zit 
wel erg veel ongedierte in het bladerdak . 
 
Eind September gaan Peter en Marrie Vesluis er weer 
heen Sjaak Versluis volgt een week later. 
In oktober gaan Louise Spanjerberg, kindersarts  en 
Margreet er weer heen om alle kinderen op het medische 
aspect na te kijken en de medische begeleiding goed te 
checken en te instrueren.  



Marlies van Heese en Ineke van ‘t Schip reizen mee om 
de troepen te komen versterken 
 
Kortom: we zijn volop bezig!  
 
 
Behalve de genoemde sponsoren bedanken we alle 
mensen die ons tot nu toe hebben gesteund! 
 
We zullen u zoveel mogelijk op de hoogte houden! 
  
Met vriendelijke groet 
Margreet van Coeverden 
Namens de Stichting Derde Wereld Hulp 
 
 
      
 
 
                     


