
Nieuws uit 
India - SDWH  
www.sdwh.nl 
 
 

Aan alle sponsoren, donateurs, vrienden en 
belangstellenden van Stichting Derde Wereld Hulp. 
 
We brengen u graag op de hoogte over wat er in het 
afgelopen jaar allemaal is gebeurd in Tulip Garden 
Home en Tulip Garden Hostel in India. 

Allereerst willen wij u hartelijk danken voor uw 
onmisbare steun van het afgelopen jaar. Namens 
Stichting Derde Wereld Hulp en alle kinderen, heel 
veel dank daarvoor. 
 
Tulip Garden Home 
Het 10-jarig bestaan van Tulip Garden is uitgebreid 
gevierd. Dankzij een initiatief van een aantal 
vrijwilligers is er een groot sponsordiner gehouden, 
met veiling, in Ouderkerk aan de Amstel. Restaurant 
Paardenburg was de ‘place to be’ in april 2016. We 
hebben een heel mooi geldbedrag binnengehaald, 
waarmee de gehele elektriciteitsvoorziening in Tulip 
Garden is vernieuwd. Ook is hiermee een kostbare 

ooroperatie voor een 
van de meisjes 
bekostigd. 
Dit jubileum is door de 
kinderen en staf ook 
uitbundig gevierdtijdens 
de jaarlijkse 
kerstviering. Met lekker 
eten, drinken en de 
nodige optredens. Ook 
was Martijn Schermer 
op bezoek, 
medeontwerper van 

Tulip Garden en nu voor de gelegenheid als heuse 
Kerstman. 
 

Studeren loont 
Het gaat goed met de kinderen. De meesten zijn goed 
gezond, mede dankzij de aandacht die zij krijgen. Ze 

gaan met plezier naar 
school. Dat zijn lange 
dagen, om half negen 
in de bus en rond vijf 
uur weer thuis, even 
een snackje dan 
huiswerk maken, even 
spelen, eten, douchen 

en naar bed. Ook op zaterdagochtend naar school. 
Alleen de zondag is vrij. 
De kinderen die vervolgopleidingen doen, gaan over 
het algemeen erg goed. De examens beginnen voor 
velen alweer in maart/april. De enthousiaste verhalen 
van die kinderen stimuleren de jongere kinderen ook. 
Ze zien dat goed studeren loont en hun kansen in het 
leven vergroot. Ook het leren van de Engelse taal 
staat hoog in het vaandel. Zonder Engels geen 
vervolgstudie. 
Door de donaties uit Nederland zijn veel van die 
vervolgstudiesmogelijk en hebben we schoolspullen 
kunnen aanschaffen, zoals schooluniformen, 
schoenen, tassen, schriften en pennen. 
 
Gezondheid 
In december is er een bevriende tandarts geweest die 
alle kinderen heeft gecontroleerd. In januari zijn de 
artsen uit Nederland op bezoek geweest die alle 
kinderen hebben onderzocht.  
 
Vakantie 
Dankzij een aantal vrijwilligers is de zomervakantie 
een fijne periode. Sowieso hoeven de kinderen niet 
naar school, al blijven hun vaste taken (helpen met de 
was, eten voorbereiden, schoonmaakwerk e.d.) wel 
bestaan. De kinderen hebben lekker gefietst (al zijn de 
wegen belabberd), (water)spelletjes gedaan, 
gevolleybald, zijn een dag naar een pretpark geweest 
en hebben veel geknutseld. Het was heerlijk voor ze. 
Een keer naar de film, een ijsje eten, een extra 
kipmaaltijd krijgen. Dat is echt genieten voor ze. Ook 
daarvoor is uw gift meer dan welkom. 
 
Feest 
Alle verjaardagen van de kinderen worden gevierd 
met voor allemaal een leuk cadeautje en een set 

nieuwe kleding. Ook aan 
Pasen, Diwali 
(lichtjesfeest), Kerst en 
Oud en Nieuw wordt volop 
aandacht besteed. 
 

 
 

Proosten op het nieuwe jaar 

 

http://www.sdwh.nl/


Projecten 
Na 10 jaar zijn er toch wat dingen aan vernieuwing 

toe. Mede dankzij uw 
steun is er weer een 
aantal mooie projecten 
tot stand gekomen, groot 
en klein. 
Zo is de trap bij de 
jongensslaapzaal van 
antislip tegels voorzien, 
zodat ze niet uitglijden 
tijdens de regentijd.  
De doucheruimte bij de 
meisjes is van nieuwe 

deuren voorzien en alle kranen op de wastafels zijn 
vernieuwd. Ook is een nieuwe wasmachine dankzij 
een gulle gift aangeschaft, juist toen de oude het had 
begeven.Verder is en wordt er hard gewerkt aan de 

waterzuivering. 
Als het af is 
wordt het 
afvalwater uit 
de septic tanks 
via dit systeem 
hergebruikt 
voor 
bijvoorbeeld 
drinkwater voor 

het vee en het sproeien van de moestuin. De meeste 
kinderen vinden het leuk om een handje mee te 
helpen.  

 
 
Tulip Garden Hostel in Marlapallum 
In Marlapallum draait het hostel onder leiding van 
Mary op volle toeren. De meisjesen staf hebben het 

naar hun zin en de 
kinderen gaan 
met plezier naar 
school in 
Gannavaram. Er is 
natuurlijk ook tijd 
om te spelen. De 
poppen zijn 
favoriet. 
 

Het is heel fijn dat we nieuwe potten en pannen 
konden aanschaffen. Er was echt te weinig kookgerei 
om 70 meisjes en staf van een maaltijd te 

voorzien.Een uitgebreid verslag van het laatste bezoek 
(oktober 2016) van Annet 
Senft kunt u vinden op 
onze website, 
www.sdwh.nl. 
 
 
 

 
Plannen voor de komende tijd 
We sparen nu om de vloer in Tulip Garden op te 

knappen. Hij is echt 
versleten. Veel sociale 
gebeurtenissen vinden 
plaats op de vloer, zoals 
eten, slapen, tv-kijken, 
een goed gesprek, 
dansjes, optredens etc.  

Het pleisterwerk aan de buitenkant van Tulip Garden 
is ook toe aan vernieuwing.  
 
Wilt u ons voor een specifiek doel steunen? Graag! 
Hieronder een greep uit de mogelijkheden: 

 Een kind sponsoren; 

 Een bedrag per maand (wij zijn al blij met een 
bedrag vanaf € 5,00 per maand); 

 Een feestelijke maaltijd doneren voor € 60,00; 

 Een schooluniform voor € 35,00; 

 Salaris sponsoren van een van onze lokale 
personeelsleden, een wasvrouw of 
schoonmaakster verdient € 85,00 en onze 
loodgieter/handyman ca. € 140,00 per maand. 

 
Voor een uitgebreide lijst verwijzen wij u graag naar 
onze website. 
 
Omdat het kosten scheelt, willen we de nieuwsbrief 
voortaan graag via de mail versturen i.p.v. per post. 
Zou u ons alstublieft willen informeren als u de 
nieuwbrief liever per post wilt blijven ontvangen, dan 
houden daar rekening mee. 
Als wij uw e-mailadres niet hebben, zou u ons dat ook 
kunnen doorgeven?  
Beide zaken kunt u doorgeven aan Wilna Crielaard, zij 
coördineert de administratie hieromtrent:  
E-mail: informatie.sdwh@gmail.com Tel:06-24920684 
 
Aanmelden als donateur van de SDWH kan via de 
site of stuur een e-mail naar: 
penningmeester.sdwh@gmail.com 
 
Bankrekeningnummer NL 81 RABO 035 18 89 086 
Website www.sdwh.nl - 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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