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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 door uw hulp en steun het afgelopen halfjaar in Tulip 
Garden Home en Tulip Garden Hostel is gebeurd. Uw betrokkenheid betekent zeer veel voor ons en de kinderen. 
 
Dankbaar 
Wat fijn dat we steeds op uw steun kunnen rekenen. 
Juist gedurende deze alsmaar voortdurende 
pandemie. Het betekent heel veel voor onze kinderen 
en al het personeel. Mede daardoor zijn we in staat de 
kinderen in TG Home en hostel een veilig thuis en een 
goede basis voor hun toekomst te kunnen bieden. 
Heel hartelijk dank daarvoor! 

 
 
Tulip Garden Home 
Hoe gaat het? 
Helaas ziet het er nog niet naar uit dat Margreet en 
Peter voor Kerst naar India kunnen vertrekken. Dat 
gaat vooralsnog niet lukken. 
Intussen neemt in India het leven zijn gewone loop. 
Alleen in winkels en op straat zijn mondkapjes 
verplicht. Ook alle kinderen zijn naar school en college 
en blij dat het leven weer normaal is zodat er weer 
regelmaat in de dag zit. Zo ook voor deze jongens, 
Danny en Ghanesh, poserend voor hun college.

 
Ze zijn dit jaar 
geslaagd voor de 10e 
klas en studeren nu in 
Vijayawada. We 
nemen een kijkje in 
hun eenvoudige 
kamer,  voor ieder een 
matras op de grond, 
een kast en dat is het. 

In het zonnetje 
Graag zetten we mevrouw Riet 
van Doorn in het zonnetje. Zij 
heeft de afgelopen jaren 320 
broeken en jurkjes voor onze 
kinderen genaaid. Ze is intussen 
85 jaar en stopt ermee. De 
kleding wordt nog steeds veel 
gedragen. Heel veel dank.  
 

Kennismaken met….Chandana 
Chandana kent u waarschijnlijk nog van haar bruiloft, 
nu bijna twee jaar geleden. Sinds Corona zijn intrede 

heeft gedaan, zorgt 
zij samen met 
Hanuma, haar 
echtgenoot, voor de 
dagelijkse gang van 
zaken in Tulip 
Garden. We zijn 
ongeloofelijk trots 
op de manier 
waarop zij alle 
lopende zaken in 

Tulip Garden afhandelt. Ze zorgt dat het de kinderen 
aan niets ontbreekt. Voor iedereen is ze een 
vraagbaak en de kinderen zijn dan ook dol op haar.  
 
Kringloopwinkel “de Tulp” 
Onze kringloopwinkel loopt gelukkig als een trein, 
dankzij de inzet van onze vrijwilligers. Daar zijn we 

ontzettend 
blij mee, 
want 
zodoende kan 
er regelmatig 
groente en 
fruit worden 
uitgedeeld 
onder de 
armste 
bewoners van 

Buthimillipadu en omgeving. En kunnen we een 
donatie doen aan de school om te zorgen voor schone 
toiletten. Chapeau voor iedereen die dit mogelijk 
maakt. 

http://www.sdwh.nl/


Even voorstellen 
Er zijn een paar nieuwe kinderen in Tulip Garden 
komen wonen en die stellen we graag aan u voor.  
Van links naar rechts: Keerthi, Maryamma, Shruthi, 
Ramana (voor) Gopi, Anjali en Rishi (achter) 
 

 
 
Tulip Garden Hostel 
door Marjo de Jong 
In 2019 zijn de hostelmeisjes verhuisd naar een mooi 
nieuw hostel dat naast Tulip Garden is gebouwd. Het 
hostel heeft 3 slaapzalen, een grote sanitaire ruimte 
en een gemeenschappelijke huiskamer om te eten, 
studeren en te relaxen. Vanwege Corona konden de 
meisjes helaas niet naar school en zijn ze terug naar 
hun ouder(s) gegaan. Gelukkig is 16 augustus de 
school weer geopend en zijn ze teruggekomen naar de 

 
hostel. Momenteel zijn er 25 meisjes in de leeftijd van 
6 tot 18 jaar. Zes dagen in de week brengt en haalt 
onze chauffeur Ranga hen met de bus naar en van de 
Public School in Gannavaram. Kokkin Nirmala zorgt 
voor de maaltijden.  
Zondag 14 november jl. was het Internationale 

Kinderdag. Dat werd in ons hostel gevierd met 
uitgebreid ontbijt maakt door Nirmala, Lakhsmi en 
Kumari. Het ontbijt bestond uit poori (=gefrituurd 
brood) curry en zoetigheid. Lakhsmi en Kumari die de 

dagelijkse leiding hebben, zijn al druk met de 
kerstvoorbereidingen. In de hoofdstad Vijayawada 
hebben ze voor de meisjes cadeautjes gekocht.  
 
Kerst in zicht 
De tijd vliegt voorbij en het is alweer bijna Kerst. Een 

dag in het jaar 
waar alle 
kinderen naar uit 
kijken en zich 
enorm op 
verheugen. Ze 
krijgen allemaal 
nieuwe kleding 
en een cadeautje 
onder de boom. 
Helpt u mee om 
het voor hen een 
feestdag te 
maken? Super! 
Met uw bijdrage 
brengt u licht in 
hun bestaan. 

 
We sparen op dit moment voor o.a.: 
� extra zonnepanelen; 
� lakens en slopen voor alle bedden; 
� kerstcadeautje voor alle kinderen; 
� een computer voor het kantoor van Chandana en 

Hanuma in Tulip Garden. 
 
U kunt ons ook ondersteunen door het 
sponsoren/doneren van:  
� een kip- of vismaaltijd; 
� een bedrag voor tandenborstel en tandpasta voor 

alle kinderen; 
� fruit voor alle kinderen; 
� een maandelijks of jaarlijks bedrag (dit kan 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 graag 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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