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Aan alle sponsoren, donateurs, vrienden en belangstellenden van Stichting Derde 
Wereld Hulp. 
 
Via deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van wat er mede door uw hulp en 

betrokkenheid het laatste halfjaar in Tulip Garden Home en Tulip Garden Hostel is gebeurd. 
 
Dank u wel 
Het is fijn steeds te mogen vertrouwen op uw steun, 
omdat het ons in staat stelt de kinderen in TG Home 
en Hostel een veilig thuis en een goede toekomst te 
kunnen bieden. Juist in deze Corona  crisis is uw steun 
voor onze kwetsbare kinderen van groot belang. 
Enorm bedankt daarvoor! 

 
Tulip Garden Home 

Corona 
Gelukkig zijn alle kinderen gezond. Tulip Garden is nog 
steeds in lock down, zoals u kunt begrijpen. De 
kinderen van de klassen 8, 9 en 10 volgen online 
lessen. De jongste kinderen krijgen les van de oudste 
kinderen. Bijna alle universiteiten en colleges zijn 
gesloten en bieden hun lessen online aan. Deze online 
klassen kunnen goed worden gevolgd, omdat wij een 
aantal nieuwe laptops hebben aangeschaft.  
Er is door de staf een duidelijk dagrooster opgesteld. 

Nu het personeel 
dat normaal mee 
schoonmaakt, de 
was doet of helpt in 
de keuken, niet 
naar Tulip Garden 
kan komen, dragen 
de kinderen een 
extra steentje bij 

aan het corvee. Na het ontbijt, volgen de kinderen 
zoveel mogelijk de online lessen van school. Ook 
wordt er veel gelezen. Elke dag wordt er gesport.  
Gedurende de dag worden er allerlei corveetaken 
gedaan. Om vier uur is er even pauze met een snack, 

daarna een uurtje huiswerk maken en dan is er tijd 
om even te ontspannen en te spelen. 
We zijn ontzettend trots op Chandana en Hanuma, 
dat zij hun leidinggevende taak in deze lastige tijd zo 
goed hebben opgepakt. Zij en onze staf doen het 
geweldig. Het contact met Margreet, de kinderen en 
staf gaat via de mobiele telefoon. Gelukkig ook met 
beeld.  

Maar ondanks Corona gaat ook hier 
het leven gewoon door. Mary (small 
Mary ) en Anji hebben een dochter 
gekregen. Het gaat goed met hun 
baby. Zij heeft de namen Myrthe 
Therese gekregen en is inmiddels  
gedoopt in de kerk vlakbij waar zij 

wonen. 
Navya is in oktober getrouwd met Vivek, de vader van 

Lenny. Zij wonen in 
Vijayawada, in de 
buurt van het station. 
Lenny heeft in Tulip 
Garden zijn eerste 
verjaardag gevierd en 
is daarna naar zijn 
ouders gebracht. 

 
Studie 
Er is nog veel onduidelijkheid over wanneer de 

scholen en colleges 
precies hun lessen 
hervatten. Een paar 
jongens zijn wel met hun 
studiebegonnen. Met alle 
spullen die ze nodig 
hebben, zijn ze vertrokken 

om zich in het hostel te installeren. Een ware 
volksverhuizing. 
 
Kerst 

Kerst ziet er dit jaar 
anders uit dan 
andere jaren. Geen 
Peter en Margreet 
en geen bezoek uit 

Nederland. Maar we gaan er natuurlijk alles aan doen 
om te zorgen voor een cadeautje, een lekker ontbijt 
en feestelijke lunch. Helpt u mee? Alvast  bedankt! 



Kennismaken met….Madhu 
Madhu is zelf opgegroeid in Tulip Garden. Momenteel 
studeert hij voor sociaal werker, via thuisstudie 

vanwege zijn 
broze 
gezondheid.  Hij 
is blij met zijn 
baan in TG. Daar 
is hij de steun en 
toeverlaat van 
alle grote 
jongens. Hij 

coördineert en regelt veel zaken voor hen, zorgt dat 
ze op tijd klaar zijn voor school, hun slaapvertrek 
netjes houden, op tijd naar bed gaan, etc. Ook op het 
gebied van scholing begeleidt hij de boys. Hij geeft 
advies en gaat op bezoek bij de scholen en colleges 
waar hij met docenten de voortgang en resultaten van 
de jongens bespreekt. Madhu ziet ook toe op de 
online lessen en het huiswerk dat gemaakt moet 
worden.  
 
Bezoek even niet, maar post kan wel.. 
Sinds maart dit jaar is er helaas geen bezoek. De 
kinderen vinden het behoorlijk saai. De meesten zijn 
het terrein niet af geweest sinds het virus om zich 
heen greep. De kinderen vinden het wel erg leuk om 
post te ontvangen uit Nederland. Wilt u een kaartje 
o.i.d. sturen? Het adres is: 
Tulip Garden Charitable Trust 
Door number 1-35 - Tulip Garden 
Buthumillipadu village 
Gannavaram Mandal - Krishna district 
code 521101 
Andhra Pradesh -INDIA 
 
Kringloopwinkel “de Tulp” 
Het gaat heel goed met onze kringloopwinkel. Dankzij 

de fantastische inzet 
van onze vrijwilligers. 
Met de opbrengst 
helpen we ook de 
inwoners, dagloners 
en ouderen in 
Buthumillipadu met 
groentepakketten.  
In de sloppenwijken 

van Vijayawada geven we melkpoeder via de zusters 
van moeder Teresa .  
Met trots kunnen we melden dat we intussen een 

website hebben. Deze is 
gemaakt door Joe en 
Pablo, beiden 13 jaar, voor 
een project op hun school. 
Mooi gedaan jongens, heel 
erg bedankt!. 
www.kringloopdetulp.nl  

(Gerealiseerde) plannen 
Jammer genoeg staan al onze plannen een tijdje in de 

ijskast 
totdat de 
Corona 
crisis zo 
goed als 
voorbij is.  
Wel 
hebben 
we een 
aantal 
laptops 

kunnen aanschaffen, voor het online volgen van de 
lessen. 
 

Tulip Garden Hostel 
Het hostel is sinds de Corona uitbraak gesloten. Alle 
meisjes zijn bij hun familie thuis. Voor zover mogelijk 
hebben we gelukkig wel contact via de telefoon. De 
meisjes volgen online klassen ook zoveel mogelijk via 
de mobiele telefoon van bijvoorbeeld vader, oom of 
buurman. Voor zover we weten zijn alle meisjes 
gezond. 
 
Plannen voor de komende tijd 
We sparen op dit moment voor o.a.: 
 Aankoop extra zonnepanelen 
 Verharden toegangsweg hostel (hopelijk april/mei 

2021) 
 Gezellige kerst voor kinderen en staf. 

 
U kunt ons ook ondersteunen door:  
 Het sponsoren van een kip- of vismaaltijd. 
 Het donderen van een bedrag voor 

tandenborstels en tandpasta. 
 Het sponsoren van een opleiding. 
 Het doneren van een bedrag per maand of 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 adreswijzigingengraag doorgeven aan 
Wilna Crielaard. Zij coördineert de administratie: 
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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