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Via deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van wat er door uw support het afgelopen halfjaar in Tulip Garden 
Home en Tulip Garden Hostel is gebeurd. Uw betrokkenheid betekent zeer veel voor ons en de kinderen. 
 
Dankbaar 
We zijn blij en dankbaar dat we steeds op uw steun 
mogen rekenen. Uw hulp betekent 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 
Het is fijn dat het leven ook in Tulip Garden weer zijn 
normale gang gaat. Margreet en Peter zijn er weer. De 

kinderen gaan weer naar school, 
zonder mondkapjes en afstand 
houden. En er is weer bezoek 
mogelijk. Afgelopen tijd kwamen 
Patrick (augustus), Marijke, Wim 
en Wilna (oktober) en Ron en 
Ellis (november) op bezoek. Er 
werd gespeeld, geknutseld, 
geklust en veel inkopen gedaan. 

Heerlijk voor de kinderen als er wat extra hulp en 
aandacht is. 
 
Een advocaat in de familie 

We zijn super trots op Vijaya 
Lakshmi. Nog een examen te 
gaan en dan mag ze zichzelf 
officieel advocaat noemen. 
Momenteel is ze al aan het 
werk op een advocatenkantoor, 
gerund door een echtpaar. Ze 
heeft er ook stage gelopen. Ze 
heeft een drukke baan en heeft 
het erg goed naar haar zin. 

Toen en nu 
 
De tijd vliegt voorbij, dat is niet 
alleen in Nederland zo, maar 
ook in India. Deze foto illustreert 
dat goed. We zien op deze foto’s 
Patrick en Ali, 9 jaar geleden en 
afgelopen augustus. 
Kleine jongens worden groot. 
 

 
Kennismaken met….Lakshmi Narayana, 
Lakshmi Narayana is 24 jaar en heeft een technische 

studie gedaan. Hij 
werkt nu in Tulip 
Garden als onze 
technische man. 
Hij zorgt voor het 
water, de elektra 
en de 
zonnepanelen.  
Hij is de juiste 

man op de juiste plaats en doet zijn werk met veel 
plezier. Hij bewoont een eigen kamer in Tulip Garden 
 
Huwelijken 
Cupido heeft het in Tulip Garden druk gehad. Twee 
huwelijken nog dit jaar. Maandag 14 november  

Sai Durga Rao & Mahima         Keerthi & Ranga 
trouwden Mahima en Sai Durga Rao en 18 december 
stappen Keerthi en Ranga in het huwelijksbootje.  
 
Kringloopwinkel “de Tulp” 
Fijn dat onze kringloopwinkel nog een half jaar respijt 
heeft gekregen. We zijn momenteel gehuisvest in de 
oude brandweerkazerne in Ouderkerk aan de Amstel, 
waar op den duur appartementen zullen verrijzen. We 
zijn naarstig op zoek naar een nieuwe locatie, maar 
dat is niet eenvoudig. We zijn blij met dit goede 
nieuws. 

http://www.sdwh.nl/


Het gaat goed met.. 
Met Bhanu (rechts) en Prasanne (midden) gaat het 

goed. Prasanne volgt 
een opleiding voor 
laborant samen met 
Krishna Veni (links). 
Bhanu leert voor 
verpleegkundige De 
opleidingen duren  
twee jaar. Zij zitten 
samen in een hostel (zie 

foto) dichtbij hun college. Zij missen Tulip Garden en 
vooral Shanti haar heerlijke eten! Veel mensen zullen 
zich nog herinneren hoe slecht de conditie was van 
Bhanu en Prasanne toen zij in Tulip Garden kwamen. 
 
Usha 
Op 27 oktober is Usha overleden in Tulip Garden, 27  
jaar oud nog maar. Op 20 jarige leeftijd kwam Usha bij 

ons. Geen enkele 
instantie wilde 
haar opnemen 
omdat zij zeer 
ernstig ziek was, 
TB, zwaar 
ondervoed, 
zwanger en hiv-
positief, zonder 

enige familie. Zij heeft een prachtige dochter 
(Neelima) gekregen die ook in Tulip Garden woont. 
Usha heeft nog 7 gelukkige jaren in Tulip Garden 
gehad. We missen haar allemaal. 
 
Tulip Garden Hostel (door Marjo de Jong) 
Maandag 24 oktober was het Divali (lichtjesfeest.) In 
aardewerken bakjes werd olie gebrand. Het idee 
erachter is dat het licht het duister overwint. 

 
Het is in TG hostel, maar ook in TG home gevierd. 
Naast het branden van olie en het versieren van de 
straat met tekeningen was er ook een heerlijke lunch 
gemaakt door kokkin Bachyama. 
De meisjes zijn nu druk met hun studie en doen hun 
best om goede cijfers te halen. Het zijn lange dagen 
en weken voor ze. De 1e week van oktober hadden ze, 
na 4 maanden, vakantie vanwege Dashera festival en 

hebben toen hun ouder(s) bezocht. De meisjes vinden 
het ook fijn om terug te komen naar het hostel want 
ze missen elkaar en het personeel. Ze gaan intensief 
met elkaar om; helpen elkaar met de studie, dage-
lijkse klussen, knutselen, zingen, dansen en spelen 
samen. Er moest na de bouw van het nieuwe hostel 

nog een slaapplaats voor de 
nachtwaker komen en deze 
is klaar. De nachtwaker mag 
niet in het hostel verblijven, 
dit is verboden; het is alleen 
bestemd voor de meisjes en 
vrouwelijk personeel. Hij 

heeft nu zijn eigen ruimte gekregen. 
 
Kerst 
Er is een dag in het jaar waar alle kinderen naar uit 

kijken en zich enorm 
op verheugen. Ze 
krijgen allemaal een 
nieuwe set kleding 
en een cadeautje 
onder de boom. Een 
lekkere maaltijd, ook 
voor het personeel, 

mag natuurlijk niet ontbreken. Helpt u mee om het 
voor hen een feestdag te maken? Super! Met uw 
bijdrage maakt u er een onvergetelijke kerst van. 
 
We sparen op dit moment voor o.a.: 
 Batterijen om stroom zonnepanelen op te slaan; 
 nieuwe schoolspullen (pennen, boeken, etc.); 
 onderhoud, o.a. het opknappen van de medicijn-

kamer, het schilderen van de keuken en alle 
buitendeuren.  

 
U kunt ons ook ondersteunen door het 
sponsoren/doneren van:  
 pindakaas, € 5,00 per pot; shampoo 6,50 per fles; 
 kerstkleding € 15,00 p.p.; kerstcadeautje € 5,00; 
 een keer fruit voor alle kinderen € 20,00; 
 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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