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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 door uw hulp en betrokkenheid. 
 
Dank u wel 
Graag willen we u bedanken, namens alle kinderen en 
staf, voor uw trouwe steun aan onze Stichting. 
Daardoor zijn wij in staat ons werk te blijven doen om 
voor de kinderen in TG Home en Hostel een veilig 
thuis en goede toekomst mogelijk te maken. Er is 
extra aandacht voor scholing, want via een goede 
(beroeps)opleiding zijn de kansen op de arbeidsmarkt 
het groots. 

 
Tulip Garden Home 

Studie 
Op dit moment zijn de 10e klassers hard aan het 

blokken. Zij 
gaan nu 7 
dagen per 
week naar 
school. Ze 
vertrekken 
om 8.15 met 
de 
schoolbus 
en komen 

pas rond 20.00 uur weer thuis. Dan eten, slapen en 
om 05.00 uur weer opstaan om te studeren. 
Ook de kinderen in de lagere klassenen en colleges 
zijn flink aan het werk, ook voor hen komen de eerste 
examens eraan. 

In Tulip 
Garden is er 
elke dag 
huiswerkklas 
na schooltijd. 
De kinderen 
maken onder 

begeleiding van een leraar hun huiswerk voor de 
volgende dag 
 
Onafhankelijkheidsdag 

Sinds 1947 is India onafhankelijk 
van de Britten,dat wordt gevierd 
op 15 augustus. Het is een vrije dag 
Wij zijn verplicht als instelling om 
bij het opkomen van de zon, het 
volkslied te zingen de vlag te hijsen 
en een toespraak te houden. 

 
Kinderen moeten wel naar school om ook daar het 
volkslied te zingen en de vlag te hijsen.  
Ook op colleges en universiteiten is dat verplicht.  
‘s Middag hebben we gezellig met elkaar (sport) 
spelletjes gedaan. 
 
Een nieuw broertje en zusje 
Dit is Lenny Rahul, de jongste inwoner in Tulip 

Garden. Hij 
is begin 
oktober 
geboren. 
Zijn 
moeder 
Navya en 
hij maken 

het goed. 
Eind oktober kwam Akshita bij ons wonen, ze is zes 
jaar. Haar ouders zijn overleden. Ze werd gebracht 
door haar oma die niet in staat is voor haar te zorgen. 
Akshita was heel blij met nieuwe kleren, een 

handdoek, 
zeep en 
lakens. 
Zoveel 
spullen 
waren 
nieuw voor 
haar. Drie 
keer per 
dag eten is 

een ongekende luxe . 
Alle kinderen zijn blij met hun nieuwe broertje en 
zusje. 
 
Projecten 
De zonnepanelen doen goed hun werk. Ook op het 
dak van het nieuwe hostel zijn panelen geplaatst.  
Dit scheelt veel energiekosten  en is uiteraard 
duurzaam. Bovendien rijden we er ons busje op. We 
gaan kijken of en hoe we dit nog kunnen uitbreiden. 
De stal is op meerdere plaatsen aan uitbreiding en 
vervanging toe. 
Ook het onderkomen van de grote jongens vergt 
groot onderhoud het komende jaar. 
 



Kennismaken met… 
Dit keer is het de beurt aan Jaya. Zij zorgt voor het 

reilen en zeilen in het 
hoofdgebouw en is 
verantwoordelijk voor de 
kleine meisjes. Voor 
allerlei zaken wordt ze 
geraadpleegd, ze is 
handig met de 
naaimachine en heel 
creatief. Jaya heeft pas de 
32 jarige leeftijd bereikt. 
Ze heeft een dochter en 
ze woont in Tulip Garden. 

 
Diwali 
Eind oktober is het feest Diwali, het feest van het 
licht. Het is een belangrijk feest voor de Hindoes, het 
symboliseert het goede boven het kwade, het licht 

boven de duisternis. 
Arm en rijk viert dit 
feest ,men maakt 
mooie versieringen op 
de grond,plaatst 
olielampjes rond het 
huis die aangaan 
wanneer het donker 

wordt. 
In Tulip Garden is men bij het opkomen van de zon 
begonnen met deze mooie versieringen. 
 

Tulip Garden Hostel  
Opening hostel 
Intussen heeft de feestelijke opening plaatsgevonden. 

Er was een kleine 
plechtigheid,waar de 
kinderen mooi dansten 
en zongen. Ook was er 
een heerlijke maaltijd 
voor de kinderen, 
medewerkers, staf, 
buren en alle mensen die 
aan het hostel hebben 
gewerkt. 
Heel veel dank voor 
iedereen die dit mogelijk 
heeft gemaakt! 

In het hostel kunnen 25 meisjes uit zeer arme 
gezinnen wonen. Anders hadden deze kinderen met 
hun ouders moeten meegaan om te werken. De 
kinderen van het hostel gaan gedurende de vakanties 
wel naar huis en ook wanneer zij echt ziek zijn. Er 
wonen nu 21 meisjes. D.m.v. scholing en een gezonde 
leefwijze bieden we deze meisjes de kans op een 
betere toekomst. Deze ondersteuning is anno 2019 
nog echt hard nodig.  
 

Kerst….voor je het weet is het alweer zover 
Iedereen in Tulip Garden kijkt er naar uit. De kinderen 

Neelima, nu 2 jaar 
verheugen zich op een lekker ontbijt met veel 
chocolade. En op het kerstspel dat ze zelf opvoeren. 
We willen de kinderen graag een leuk cadeautje onder 
de boom geven. En een set nieuwe kleding. We hopen 
dat we hiervoor ook op uw sympathie mogen 
rekenen. Alvast hartelijk dank. 
 
Plannen voor de komende tijd 
We sparen op dit moment voor o.a.: 

 Aankoop van een rijstveld, aangrenzend aan 
ons land. 

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

 De uitbreiding en het opknappen koeienstal, 
ca. € 5.000,00. 

U kunt ons ook ondersteunen door:  

 Het sponsoren van een kip- of vismaaltijd 

 Het sponsoren van een opleiding. 

 Het doneren van 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).  
 
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 
 
Website: www.sdwh.nl   - E-mail: sdwh@ziggo.nl  
 
E-mail- en adreswijzigingen kunt u doorgeven aan 
Wilna Crielaard. Zij coördineert de administratie 
hieromtrent: informatie.sdwh@gmail.com.  
 
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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