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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 geeft het een goed gevoel te weten dat we 
telkens weer op uw steun mogen rekenen. Dat 
betekent heel veel voor onze kinderen en onze staf. 
Mede daardoor zijn we in staat de kinderen in TG 
Home en Hostel een goed en veilig thuis en een goede 
basis voor hun toekomst te bieden. Heel hartelijk 
dank daarvoor! 

 
 
Tulip Garden Home 

Margreet en 
Peter konden 
begin maart 
eindelijk naar 
India reizen. Wat 
waren de 
kinderen blij om 
hen weer te zien. 
En omgekeerd 
natuurlijk ook. Er 

werden heel wat traantjes weggepinkt. Gelukkig gaat 
het goed met de kinderen. Intussen neemt het leven 
in Tulip Garden zijn gewone loop. Er worden in het 
groot inkopen gedaan, zowel levensmiddelen als 
kleding voor alle kinderen. De kinderen hebben nu 
vakantie. Ze mogen na 2 jaar weer buiten TG en 
vinden het fijn mee boodschappen te doen en iets 
anders te zien. Wel met mondkapje, ook op straat en 
in de auto. Het is momenteel extreem heet in India. 
De meeste college kinderen moeten nog naar school. 
Dit om de achterstand, opgelopen door Corona, in te 
halen. Ondanks de hitte vinden zij het fijn weer echt 
les te krijgen. 

Upcycle project KKC 
We hebben een mooie cheque ontvangen van het 

KKC, een middelbare 
school in Amstelveen. De 
eerste klassen van het 
technasium hebben met 
hun upcycle project via 
een veiling een mooi 
bedrag bij elkaar 

gebracht. Zij hebben van meerdere spullen uit onze 
kringloopwinkel een nieuw product gemaakt. Van de 
opbrengst zijn intussen nieuwe schoolspullen gekocht. 
 
Kennismaken met….Lakshmi 
Lakshmi woont al heel lang in Tulip Garden. Zij is daar 

samen met haar oudere zus 
komen wonen nadat hun 
ouders waren overleden. 
Lakshmi zorgt momenteel voor 
de gang van zaken in het 
hostel, samen met haar 
assistente Kalpana. Ze is een 
goedlachse, jonge vrouw die 
het heerlijk vindt om voor de 
meisjes in het hostel te zorgen. 

Naast haar werk is Lakshmi bezig met een MBA 
(master of business administration) studie. 
 
Kringloopwinkel “de Tulp” 

We zijn zo blij met onze 
kringloopwinkel. Met de opbrengst uit 
de winkel hebben we een prachtige 
elektrische riksja kunnen aanschaffen. 
Onze zonnepanelen zorgen voor de 
brandstof.  
 

 
Verbouwing jongenshuis 
Er wordt druk verbouwd in Tulip Garden. Het verblijf 

van de grote jongens was 
dringend aan renovatie toe. 
Ook wordt het gebouw een 
stukje uitgebreid. Vrouwen 
doen hier ook mee aan het 
zware werk zoals het 

aanvoeren van zand voor cement. 

http://www.sdwh.nl/


Pasen 
Elk jaar wordt er met Pasen gezellig met elkaar 
gegeten, iedereen probeert dan thuis te zijn. De 

chocolade eitjes 
mogen natuurlijk 
niet ontbreken. Zo 
leuk om te 
vertellen dat de 
jonge mannen die 
intussen aan het 
werk zijn hun 
broertjes en zusjes 

in TG hebben getrakteerd op de lunch. 
 
Een kleine greep uit het leven in TG 

Bananenoogst 
uit eigen tuin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
De 10e 
klassers van 
dit jaar. Een 
spannende 
tijd voor hen. 
De examens 
zijn in mei.  
 
 
Lekker 
spaghetti 
eten. Marjo 
en Shanti 
onze kokkin, 
maakte het 
voor de 
kinderen 
klaar. Eens 
wat anders 
dan rijst… 

 
De palmbomen 
worden gesnoeid. De 
kokosnoten lieten 
spontaan los, het 
werd te gevaarlijk op 
het terrein. 
 
 
 
 

 
Tom helpt mee de bladeren op te ruimen 

Sporten op  
het  
opgeknapte 
basketbalveld. 
 
 
 
 
 

 
Tulip Garden Hostel 
Sinds lange tijd was er weer bezoek in Tulip Garden. 
Marjo de Jong, contactpersoon voor TG hostel, was de 
eerste bezoeker sinds Corona. Iedereen was heel blij 
haar weer te zien. In het hostel gaat gelukkig ook alles 
van een leien dakje. De meisjes zijn gezond en vrolijk. 
De overgangsexamens zijn in volle gang. Ze doen erg 
hun best om goede resultaten te behalen. In de 
zomervakantie zijn de meisjes thuis bij hun ouders. 
 
We sparen op dit moment voor o.a.: 
 aankoop extra zonnepanelen; 
 nieuwe schooluniformen en schooltassen; 
 nieuwe betonnen laag op het dak met een waterdichte 

coating. 
 
U kunt ons ook ondersteunen door het 
sponsoren/doneren van:  
 een keer mango’s voor alle kinderen € 30,00.  
 nieuwe handdoeken voor alle kinderen € 94,00. 
 een ijsje in de vakantie € 25,00. 
 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).  
Email: sdwh@ziggo.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 
Stichting Derde Wereld Hulp heeft de ANBI-status 
waardoor uw giften voor de belasting aftrekbaar zijn. 
(RSIN 815569786). KvK nummer 41244465 
 
E-mail- en adreswijzigingen graag doorgeven via 
informatie.sdwh@gmail.com.  
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