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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 in Tulip Garden Home en Tulip Garden Hostel is gebeurd. 
 
Dank u wel 
Namens alle kinderen en staf bedanken wij u voor uw 
steun aan onze Stichting. We zijn ons ervan bewust 
dat zonder onze trouwe donateurs ons werk niet 
mogelijk is. De kinderen maken het allemaal goed. Er 

zijn op dit 
moment 
geen 
zieken. Ze 
zijn 
meestal blij 
en vrolijk, 
al hebben 

we wel een aantal pubers in ons midden. Het is nu 
vakantietijd en erg warm. De kinderen helpen o.a. 
met koken, opruimen en klusjes op het erf, zoals het 
verven van de speeltoestellen. 

 
Tulip Garden Home 

 
Studie 
Alle kinderen hebben hun eindexamens en eindejaar 
examens achter de rug. De examens zijn belangrijk 
voor vervolgopleidingen. Hoe beter hun resultaten, 
hoe meer kans op een goede plaatsing. Momenteel 
doen 31 kinderen een vervolgopleiding. Veel kinderen 
willen doorgaan met studeren en een aantal zal gaan 
werken. Subramanyam en Nagendra zijn twee mooie 
voorbeelden van het succes van onze studies. Zij zijn 
beiden zelfstandig gaan wonen en hebben een goede 
baan. Subramanyum werkt in de motorenfabriek van 
Royal Enfield en Nagendra bij Hyundai. Ze doen het 
erg goed. En we zijn dan ook trots op deze 
jongemannen! 
 
Schoolspullen 
Met het nieuwe schooljaar in het vooruitzicht zijn er 
weer schoolspullen nodig. De meisjes die voor het 

eerst gaan 
studeren moeten 
zelf hun matras, 
emmer etc. en 
soms rijstkoker 
meenemen naar 
het hostel dat bij 
hun school hoort. 

Verder zijn er voor alle kinderen boeken, schriften, 
pennen, schooluniformen en schoenen nodig. Helpt u 
ons dat te realiseren? Alvast hartelijk dank. 
 
Kringloopwinkel de Tulp 
Wat een succes is onze winkel in de voormalige 
brandweerkazerne in Ouderkerk aan de Amstel. 
Er wordt van alles ingebracht enverkocht. Mooie 
serviezen, boeken, tafeltjes, lampen, bestek, 
schilderijen, noem maar op. We zijn heel blij met onze 
vrijwilligers die zich belangeloos inzetten om de 
winkel zo goed draaiende te houden. Chapeau! 
 
Bruiloft 
Wat is het een mooi bruiloftsfeest geworden. Met 
alles erop en eraan. 

. 
Een stralend bruidspaar, prachtige bruidskinderen en 
veel gasten. Het weer zat niet zo mee, de priester liet 
lang op zich wachten maar het is een feestelijke en 
prachtige dag geworden. 

 
Na de lunch vertrokken de meeste gasten en toen 
hebben we nog een gezellig feestje gevierd met leuke 
dansjes, emotionele toespraken en mooie cadeaus. 
Heel hartelijk dank aan iedereen die hieraan heeft 
bijgedragen. 



Kennismaken met.. 
In onze vorige nieuwsbrief heeft u kennis kunnen 
maken met chauffeur Ravi. Deze keer willen we graag 
onze kokkin Shanti aan u voorstellen. Shanti is al vanaf 
de oprichting werkzaam in Tulip Garden. Ze kookt 7 
dagen per week 3 maaltijden per dag voor 

onze kinderen en staf. Ze neemt zelden een dag vrij. 
We zijn ontzettend blij met haar. Ook voor de gasten 
kookt ze heerlijk. De kinderen zien haar als een 
moeder en kunnen altijd bij haar terecht. Shanti 
woont in Tulip Garden. Haar dochter Tarakomt 
regelmatig op bezoek. 
 
Projecten 
Ons grootste project is momenteel het hostel. Verder 
zijn we van plan de koeienstal te verbouwen en 
aanpassingen aan het onderkomen van de grote 
jongens te doen. 
 

Tulip Garden Hostel 
 
Bouw Tulip Garden Hostel 
De bouw gaat goed. Momenteel worden de muren 
gestuct en al het hout geverfd. De zonnepanelen zijn 

in mei, met hulp van onze jongens, op het dak van het 
hostel geplaatst, zodat ook dit huis duurzaam kan 
draaien. Als alles klaar is, kan het hostel worden 
ingericht en kunnen de meisjes erin trekken.We 
hopen dat we eind juni de feestelijke opening kunnen 
verrichten. 

Plannen voor de komende tijd 
Gerealiseerd 
Wat zijn we blij met ons elektrische busje. Onze 
chauffeurs kienen de ritten zo uit dat er zoveel 
mogelijk met het busje gereden wordt. We zijn een 
bezienswaardigheid in de streek en hebben zelfs de 
krant gehaald. Het naburige tankstation heeft al 
gebeld wat er aan de hand is….we zien jullie bijna niet 
meer.

 
We sparen op dit moment voor o.a.: 

 De reparatie van het pleisterwerk aan de 
buitenkant van Tulip Garden, € 1.200,--. 

 De uitbreiding en het opknappen van de 
koeienstal, ca. € 5.000,--. 

 
U kunt ons ook ondersteunen door:  

 Scholing en/of (vak)opleiding per kind. 

 Het sponsoren van shampoo of zeep voor een 
maand € 50,--. Of tandpasta voor een halfjaar  
€ 250,--. 

 Het sponsoren van kipmaaltijd € 50,-- of een 
keer fruit, ca. € 25,--. 

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

Voor uitgebreide informatie verwijzen wij u graag 
naar onze website (www.sdwh.nl).  
 
E-mail- en adreswijzigingen kunt u doorgeven aan 
Wilna Crielaard. Zij coördineert de administratie: 
informatie.sdwh@gmail.com.  

 
Aanmelden als donateur van de Stichting Derde 
Wereld Hulp kan via de website of per 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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