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Aan alle sponsoren, donateurs, vrienden en belangstellenden van Stichting Derde 
Wereld Hulp. 
 
Via deze nieuwsbrief brengen we u graag op de hoogte van wat er het laatste 

halfjaar is gebeurd in Tulip Garden Home en Tulip Garden Hostel. Met name dankzij uw onmisbare hulp. 
 
Dank u wel 
Uw geweldige steun en support hebben ervoor 
gezorgd dat we in Tulip Garden Home en Hostel weer 
een en ander konden realiseren.Het gaat goed met de 
kinderen en we willen u daarvoor oprecht heel 
hartelijk bedanken, mede namens onze 120 kinderen. 

 
 
Tulip Garden Home 

 
Zonnepanelen 
Er stond al een aantalzonnepanelen op het dak van 
Tulip Garden, maar dankzij meerdere acties zijn er 
intussen 40 panelen bijgekomen. Dit scheelt veel in de 
kosten en vergroot ook onze duurzaamheid.Overdag 
wordt de opgewekte stroom door Tulip Garden 
gebruikt en de overtollige stroom aan het net 
geleverd. ’s Nachts gebruiken wij weer stroom van het 
net. Hierdoor kunnen wij nu ook elektrisch gaan 
koken. Geen stroomstoringen meer. We zijn er heel 
blij mee.  

 

Studie 
Het schooljaar loopt alweer bijna op zijn einde. De 
kinderen van Tulip Garden hostel en home hebben 
hard gestudeerd. De 10eklassersgingen de laatste 

maanden 7 dagen 
per week naar 
school. Zij zijn 
alweer bezig met 
hun keuze voor een 
vervolgopleiding. 
Dat loopt uiteen 
van een monteurs-
opleiding tot 

verpleegsteropleiding. De examens gingen goed 
zeggen ze zelf. Nu genieten ze van hun vrije dagen. De 
andere kinderen op de lagere school gaan intussen 
halve dagen naar school. Het is al erg warm.Ook de 
collegekinderen doen nu hun eindejaarexamen. Een 
spannende en belangrijke periode! 
 
Opleidingen en begeleiding 
Tijdens het bezoek van ons bestuurslid Paul Beenders, 
is er veel gesproken met de kinderen en staf over 

(vervolg)opleidingen. We 
zijn blij dat Sudheer (zelf 
opgegroeid in TG) de 
opleidingen en het 
begeleiden van de kinderen 
op colleges en scholen gaat 
coördineren. Hij gaat 

maandelijks de collegekinderen bezoeken om 
gesprekken te voeren over opleidingszaken zoals 
cijfers, extra begeleiding, gezondheid, welzijn, etc.  
 
Vakantie 
De kinderen kijken uit naar de vakantie. Lekker even 

geen school, maar leuke 
dingen doen. Helaas komt 
er in de vakantieperiode 
niet veel bezoek uit 
Nederland. Maar we 
willen er natuurlijk wel 
een fijne tijd van maken. 

Bijvoorbeeld een bezoek aan het zwembad (€10,00 
per kind), een kipmaaltijd (€60,00),of naar de film 
(€120,00), een keer een ijsje, patat of een zakje chips. 
Mogen wij op uw steun rekenen? 



Bedankt Joseph 
In februari hebben we afscheid genomen van Joseph, 
algemeen leidinggevende van Tulip Garden.Ruim 10 

jaar heeft hij bij 
ons gewerkt. 
Joseph vond zijn 
werk te zwaar 
worden en heeft 
besloten een 
andere baan te 
zoeken. In het 
bijzijn van zijn 

gezin hebben we met het personeel, de kinderen van 
TG Home en Hostel afscheid van hem genomen. 
 
Projecten 
Naast het project voor de zonnepanelen lopen er ook 
een paar kleinere projecten. Momenteel wordt er 
hard gewerkt aan een nieuw toiletgebouw naast de 
slaapzaal voor de grootste jongens. De moestuin 
wordt uitgebreid. En in de keuken is het een en ander 
aan tegelwerk vernieuwd.  
 

Tulip Garden Hostel - Marlapalem 
 
Succesverhaal  
Een mooi verhaal van Prasanthi, een meisje uit 
Korukollu. Zij is blij, trots en dankbaar (net als haar 

familie) dat zij kan 
leren en studeren. 
Zij had nooit 
verwacht dat zij dit 
kon bereiken, omdat 
ze uit eenheel arme 
familie komt. Ze is 
bijna klaar met haar 

MBA.Prasanthi wil in mei graag een paar weken naar 
Tulip Garden komen om te helpen en de kinderen te 
motiveren om goed hun best te doen op school, zodat 
zij ook zo ver kunnen komen.Ook wil zij leuke dingen 
met de kinderen doen.En als zij een baan heeft, wil zij 
geld geven voor andere armekinderen van Tulip 
Garden. 
 

Nieuwe plek 
Er zijn plannen in de maak om het hostel in 
Marlapalem te gaan verplaatsen. Momenteel huren 
we deze locatie. We willen het hostelgraag verhuizen 
en daarvoor een bestaand gebouw,op het terrein van 
Tulip Garden Home, uitbouwen. Het scheelt veel heen 
en weer gereis, de communicatie verloopt makkelijker 
en voor de kinderen is het ook fijner.Mede daarom 
wordt er in het najaar een fundraising diner met 
veiling georganiseerd. Meer hierover hoort u later via 
e-mail, website of post. 
 
 

Plannen voor de komende tijd 
We sparen op dit moment voor o.a.: 

 Het vervangen van de kleine omni(busje voor 
8 personen).We hebbenal een mooie donatie 
ontvangen, maar zijn er nog niet. Kosten zijn 
totaal € 7.200,00.  

 Repareren van het pleisterwerk aan de 
buitenkant van Tulip Garden, € 1.200,00. 

 Nieuwe schoolschoenen (€ 10,00 per paar)zijn 
weer hard nodig zoals u hier kunt zien.  

 
 
U kunt ons ook ondersteunen door:  

 Het sponsoren van eenkind. 

 Het sponsoren van een opleiding. 

 Doneren van bedrag per maand of per jaar 
(wij zijn al blij met een bedrag vanaf € 5,00 
per maand). 

Voor uitgebreide informatieverwijzen wij u graag naar 
onze website (www.sdwh.nl).  
 
AVG  
Eind mei treedt deWet Algemene Verordening 
Gegevensbescherming in werking. Wij slaan 
adresgegevens, e-mailadressen en telefoonnummers 
beveiligd op. We gebruiken deze gegevens alleen om 
met u te communiceren en gaan ervan uit dat u ons 
daarvoor toestemming verleent. Uw gegevens worden 
nooit verstrekt aan derde partijen. In onze financiële 
administratie verwerken we ook de bijdragen die 
gedaan worden ten behoeve van de kinderen. 
Bankrekeningnummers kunnen we wel traceren maar 
worden niet in onze administratie vastgelegd.  
 
E-mail- en adreswijzigingen kunt u doorgeven aan 
Wilna Crielaard. Zij coördineert de administratie 
hieromtrent: informatie.sdwh@gmail.com.  
Tel:06-24920684 

 
Aanmelden als donateur van de Stichting Derde 
Wereld Hulp kan via de website of stuur een e-mail 
naar:penningmeester.sdwh@gmail.com 
 
Bankrekeningnummer NL 81 RABO 035 18 89 086 
E-mail: sdwh@ziggo.nl. 
 
Stichting Derde Wereld Hulp heeft de ANBI status 
waardoor uw giften aftrekbaar zijn voor de belasting. 
(RSIN 815569786). KvK nummer 41244465. 
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