Nieuws uit Tulip Garden - India
Aan alle sponsoren, donateurs, vrienden en belangstellenden van Stichting Derde
Wereld Hulp.
Dankzij uw onmisbare steun is weer veel mogelijk geworden in zowel Tulip Garden
Home als in Tulip Garden Hostel. Namens alle kinderen en medewerkers heel
hartelijk dank. Met plezier informeren wij u over de laatste ontwikkelingen.

Tulip Garden Home
Geslaagd
In het voorjaar is er hard gestudeerd in Tulip Garden.
De examenkoorts
deed z’n intrede.
Gelukkig met goed
resultaat, want alle
examenkandidaten zijn
geslaagd voor de
10e klas. Op de
foto staan de
trotse studenten met hun diploma. Inmiddels zijn
deze kinderen begonnen met een vervolgopleiding.
Ook de andere kinderen doen het over het algemeen
goed op school en college. Het is fijn om te zien dat ze
graag naar school gaan, ook al zijn de dagen lang.
Voor sommigen is het lastig voor langere tijd ver van
Tulip Garden te zijn. Het is ons weer mogelijk gemaakt
om alle schoolspullen aan te schaffen die noodzakelijk
waren om de kinderen hun opleidingen te laten
volgen.
Er waren nog meer successen te vieren dit jaar. Rajesh
en Subramanyam hebben met goed vervolg hun
studie afgerond. Rajesh als laborant. Hij is nu hard op
zoek naar een geschikte baan. Subramanyam is als
loodgieter aan de slag gegaan in Hyderabad. Weer
iemand die het Tulip Garden nest uit is gevlogen.
Opleidingen
Op dit moment zijn ca. 44 kinderen op de basisschool
waarvan er 12 al in de 10e klas zitten. Als alles goed
gaat, zullen deze kinderen ook een vervolgopleiding
gaan doen. 29 kinderen volgen op dit moment een
vervolgopleiding, waarvan een aantal na hun 1e
vervolgopleiding verder zijn gaan leren. We zijn enorm
trots op deze kinderen en merken dat de jongere
kinderen ook steeds gemotiveerder raken.
Bezoek tijdens de vakantie
In de vakantietijd is het fijn als er bezoek komt uit
Nederland om weer allerlei leuke dingen te doen.
Al staat het leren niet helemaal stil in de vakantie.
Het lezen van Engelse boeken staat regelmatig op het
programma. Ook moet er worden geholpen in de
keuken en met de was. Gelukkig blijft er voldoende

vrije tijd over en dan
is het heerlijk om een
spel te doen of ergens
heen te gaan. Een
aantal vrijwilligers
heeft dat mogelijk
gemaakt. Veel
(water)spelletjes zijn
er gedaan in de tuin van Tulip Garden. Voor fietsen
was het dit jaar jammer genoeg te warm.
De kinderen zijn naar de film geweest en hebben
heerlijk gezwommen.
Projecten
Tulip Garden is ruim 10 jaar oud. Een huis waarin zo
intensief wordt geleefd,
heeft onderhoud nodig.
We hebben de vloer van
de boven- en benedenverdieping voorzien van
een nieuwe toplaag. Het
was een heidens karwei,
maar heel fijn dat dit
gerealiseerd kon worden. Verder zijn de jongensslaapzalen voorzien van nieuwe ramen. Wat slaapt dat
goed zonder dat het inregent of de dekens van je bed
waaien. De jongens zijn er heel erg blij mee.
Nieuwe bewoners
U heeft vast al de
jongste bewoonster van
Tulip Garden bewonderd
op de vele foto’s die
voorbij zijn gekomen via
e-mail of de website. We
zijn blij dat het goed gaat
met baby Neelima en haar moeder Usha.
Hartverwarmend waren uw leuke en lieve reacties.
Er zijn ook twee
broertjes, Syam en
Jagan, komen wonen.
Onlangs hebben nog
twee meisjes,Annapuran
en Sathwika (zusjes) hun
intrede gedaan in Tulip
Garden. De kinderen zijn
blij met hun nieuwe broertjes en zusjes.

Vee
De veestapel is uitgebreid met 50 nieuwe kippen en
we hebben het kippenhok kunnen renoveren. Ook zijn
er een paar nieuwe koeien in de stal bijgekomen.

tijdens alle feestelijke
gelegenheden door het
jaar heen.

Diwali
Diwali betekent
feest van het
licht. Het is een
belangrijk feest
in India vooral
voor de
Hindoes. Het
symboliseert het
goede boven het kwade en het licht boven de
duisternis. De kinderen waren vrij en we hebben het
gevierd met lekker eten en drinken. ’s Avonds was
Tulip Garden en het hele dorp sfeervol verlicht met
lichtjes en olielampjes. Iedereen heeft genoten van
deze feestelijke dag.
Waterzuiveringsinstallatie en watertank
De nieuwe waterzuiveringsinstallatie is inmiddels in
gebruik genomen en zorgt voor hergebruik van al ons
afvalwater. Ook is er een nieuwe watertank gebouwd.
Nu komt er geen vuil water meer in de rijstvelden
terecht. Ook een grote winst voor het milieu.
Nieuw initiatief
In Ouderkerk aan de Amstel is een nieuwe winkel
gestart, genaamd
“De Tulp”. Er worden
tweedehands spullen
verkocht die nog een
tweede leven
verdienen. De winkel
loopt goed en wordt
gedreven door enthousiaste vrijwilligers. De
verdiensten komen geheel ten goede aan onze
stichting.

Tulip Garden Hostel - Marlapalem
Strenge regels
In verband met nieuwe strenge regels van de overheid
hebben we het aantal meisjes dat intern in het hostel
verblijft, moeten terugbrengen naar 35. Alle andere
meisjes verblijven intern in een hostel waar zij op
school gaan of vervolgen hun opleiding vanuit hun
ouderlijk huis. Uiteraard onderhouden we met hen
intensief contact en blijft de ondersteuning
onveranderd.
Kerst op komst
Voor Kerst vragen wij altijd uw extra ondersteuning
om voor ieder kind een set feestelijke kleding en een
klein kerstcadeautje te kopen. Deze kleding dragen zij

Plannen voor de komende tijd
We sparen op dit moment voor meerdere projecten,
groot en klein:
 De 9 jaar oude kleine omni (busje voor 8
personen) moet vervangen worden. Het
plaatwerk is doorgeroest. Het is
onverantwoordom de kinderen nog langer te
vervoeren met dit busje. We willen graag een
nieuw Mahindra busje aanschaffen, kosten
€ 7.200,--. (Rijdt op diesel 1:25).
 Uitbreiden zonnepanelen met een terugverdientijd van 3 jaar, kosten € 8.500,--.
 Repareren van het pleisterwerk buitenkant
Tulip Garden, € 1.200,--.
 Het schilderen van alle krukjes in de eetzaal
en de onderkant van de tafels € 450,--.
 Aanschaf van een nieuwe kast in de
voorraadkamer € 190,--.
U kunt ons ook ondersteunen door:
 Het sponsoren van een kind.
 Het sponsoren van een opleiding.
 Doneren van bedrag per maand of per jaar
(wij zijn al blij met een bedrag vanaf € 5,-- per
maand).
Voor uitgebreide informatieverwijzen wij u graag naar
onze website.
Om kosten te besparen versturen we de nieuwsbrief
voortaan liever per e-mail dan per post.
Wilt u ons informeren (voor zover nog niet gedaan) als
u de nieuwsbrief per post wilt blijven ontvangen, dan
houden wij daar rekening mee. Als wij uw e-mailadres
niet hebben, wilt u dat dan doorgeven? Ook (e-mail)
adreswijzigingen kunt u melden aan Wilna Crielaard.
Zij coördineert de administratie hieromtrent:
E-mail: 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
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.

