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Nieuwsbrief
In de tweede nieuwsbrief van dit jaar informeren 

we je over de versterking van ons bestuur, de 

support trip voor de uitbreiding van Casa Kiwi, 

de renovatie van de keuken op de Campus in 

India, de verbouwing van de vrijwilligers-

verblijven bij Thai Child Development en de 

ontwikkelingen met betrekking tot het 

SAMOON-project van Himalaya Resources. 

We wensen je veel leesplezier! 

Namens het SWAP-bestuur, hartelijk dank voor 
je bijdrage en steun! 

Martijn, Debbie, Yardena, Mariëtte, Roel, Jos, 

Roberto, Gerard en Shanmukha 

Support trip Casa Kiwi 

In onze nieuwsbrief van april 2019 informeerden 

we jullie dat SWAP € 10.000 heeft gedoneerd 

aan Wanna’ Help, voor de uitbreiding van Casa 

Kiwi, een opvanghuis voor verwaarloosde en 

getraumatiseerde kinderen in Roemenië. 

Met de donatie dragen we bij aan de realisatie 

van de volgende zaken: 

1) het gebouw dat nu als opslagruimte wordt 
gebruikt, kan worden verbouwd tot een huis 

met kamers voor vijf tieners plus een ruimte 
voor het geven van trainingen; en 

2) het bestaande gebouw kan worden 
gerenoveerd met een keuken, badkamer, 

trainingsruimte en kantoor én worden 
uitgebreid met een verdieping met drie 

slaapkamers, een badkamer, kitchenette en 
woonkamer. 

Nog even en dan is het zover: de SWAP-support 

trip naar Roemenië! De reis vindt plaats van 12 

tot en met 21 september en er gaan acht 

enthousiaste collega’s mee: Martijn Olthof, 

Mariëtte Botes, Roberto Nonnis, Ronald 

Hoevenaars (en dochter), Lieke van der Horst, 

Florin Toth, Nike Darley en Malika Droste. 



2019 | #2 | NIEUWSBRIEF SWAP

2

Het concept-

reisschema ziet er 

als volgt uit: 

donderdag 12 

september rond 

half vijf ‘s middags 

vliegen we van 

Eindhoven naar 

Cluj-Napoca, 

gelegen in Centraal Roemenië. Vrijdagochtend 

maken we een wandeltocht in de stad Cluj-

Napoca en halverwege de middag reizen we 

door naar het plaatsje Targu Mures, waar Casa 

Kiwi is gevestigd. ’s Avonds hebben we een 

diner met de begeleiders van Casa Kiwi en 

Wanna’ Help. Zaterdagochtend gaan we Targu 

Mures verkennen en rond het middaguur is er 

een welkomstlunch in Casa Kiwi, gevolgd door 

een kick-off van ons bouwproject. Op zondag 

staat er een activiteit met de kinderen gepland. 

Na al deze activiteiten moeten toch echt de 

handen uit de mouwen worden gestoken en van 

maandag tot en met vrijdag wordt er gewerkt 

aan de uitbreiding van Casa Kiwi. Tussen de 

werkzaamheden door bezoeken we het 

ziekenhuis in Tarnaveni, dat eerder met behulp 

van een bijdrage van SWAP is gerenoveerd. 

Verder staat er een uitje met de kinderen op het 

programma. Op zaterdag 21 september 

halverwege de middag vliegen we weer terug 

naar Nederland. 

Doordat de vergunningen voor de uitbreiding 

van Casa Kiwi later zijn afgegeven dan gepland, 

zullen de werkzaamheden anders zijn dan eerder 

gedacht. De werkzaamheden zullen niet langer 

bestaan uit schilderen, maar bijvoorbeeld uit het 

slopen van de opslagruimte en voorbereidende 

werkzaamheden voor het nieuwe gebouw, het 

metselen van muren, of andere klussen in het 

bestaande gebouw, of tijd doorbrengen met de 

kinderen. 

We hebben er veel 

zin in en we zullen 

jullie via het intranet 

op de hoogte 

houden van onze 

werkzaamheden, 

activiteiten en 

belevenissen! 

Wijzigingen in het bestuur 

Eind augustus is Shanmukha Masapu toegetreden 

tot het SWAP-bestuur. We zijn erg blij dat hij 

ons komt versterken! Hieronder stelt hij zich 

voor. 

Introductie Shanmukha Masapu 

Mijn volledige naam is 

Shanmukha Rao Masapu. Ik 

ben geboren en opgegroeid in 

India en voor mijn werk ben ik 

verhuisd naar Nederland. Mijn 

vrouw Sarvani en ik vonden 

Maastricht zo leuk dat we 

besloten van Nederland ons tweede huis te 

maken! Mijn hobby’s zijn koken, badminton en 

cricket spelen en culturele evenementen 

organiseren �. 

Ik ben in 2014 bij APG in dienst getreden, op de 

afdeling Data Management van Asset 

Management. Ik hoorde over SWAP en het 

goede werk dat zij doen door middel van het 

steunen van diverse projecten, toen SWAP van 

plan was naar India te gaan. Drie jaar geleden 

kreeg ik de kans iets met SWAP te doen. Toen 

SWAP in 2017 besloot naar India te gaan om het 

project van de stichting Friends Indeed te 

steunen, heb ik samen met APG-collega’s 

deelgenomen aan activiteiten op de Campus, 

zoals schilderen, socializen met de kinderen, etc. 

Deze reis heeft mijn band met SWAP nog 

sterker gemaakt. Door mijn achtergrond wil ik 

altijd mijn steentje bijdragen aan de maatschappij 

en SWAP heeft dit voor mij mogelijk gemaakt. 

Dus toen zich dit jaar de mogelijkheid voordeed 

om bestuurslid van SWAP te worden, was ik 

heel blij om deel uit te mogen maken van deze 

APG-familie. Samen met mijn collega’s van 

SWAP hoop ik impact te maken voor de 

kansarme kinderen/mensen in de wereld door 

middel van de diverse projecten die SWAP nu 

steunt of zal gaan steunen. 

Ik hoop dat we samen een verschil kunnen 

maken in de wereld door dit soort initiatieven te 

steunen en dat de SWAP-familie blijft uitbreiden. 
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De keuken op de Campus 
in India is toe aan een 
renovatie 

De Campus Challenge in India, een regionale 

voorziening voor 120 kinderen en 30 jongeren 

met een beperking, bestaat ondertussen 10 jaar. 

Er wonen/leren/werken 120 kinderen, 30 

jongeren en 50 stafleden, inclusief de 

leerkrachten, fysiotherapeuten, etc. De Campus 

bestaat onder andere uit verblijven voor de 

kinderen, een school, medische ruimtes en 

werkplaatsen en een eetzaal met keuken. In 

2017 en 2018 hebben APG-medewerkers al 

meegeholpen aan het opknappen van de 

verblijven van de kinderen. 

Anne Legeland, directeur van de Stichting 

Friends Indeed, vertelt dat na 10 jaar ook de 

keuken aan een renovatie toe is. Als je bedenkt 

dat er ruim 200.000 maaltijden per jaar gemaakt 

worden voor de 200 mensen die op de Campus 

verblijven, is dat wel begrijpelijk. 

De keuken is destijds gebouwd volgens de 

inzichten van 10 jaar geleden, maar moet nu op 

diverse punten verbeterd worden, legt Anne uit. 

Bijvoorbeeld voor stoomapparaten die een 

gasfles per dag kosten zijn betere alternatieven. 

Er zijn nu geen spoelbakken met stromend 

water voor de groente, en zware pannen met 

rijst moeten nog handmatig van het vuur getild 

worden om op de grond afgegoten te worden. 

En de afwaskeuken ontbreekt nog. En dan zijn er 

nog de zaken zoals gebroken tegels, leidingen die 

vervangen moeten worden, etc. 

Anne geeft aan dat er al uitgebreid onderzoek is 

gedaan naar de mogelijkheden. Zo is in 

Srikakulam een pas geopende keuken bezocht 

waar 2000 maaltijden per dag bereid worden. En 

dichter bij huis heeft Anne een bezoek gebracht 

aan de Groene School in Amsterdam Noord 

waar scholieren zelfgekweekte groenten 

verwerken tot gerechten. Samen met het 

personeel is gekeken naar de meest 

ergonomische route voor de keuken. En hygiëne 

en veiligheid zijn natuurlijk ook zeer belangrijke 

aandachtspunten die met betrokkenen uitvoerig 

besproken zijn. 

Dit heeft geresulteerd in een uitgebreid plan van 

aanpak en begroting. SWAP heeft dan ook 

besloten om een financiële bijdrage te leveren 

aan deze renovatie, waar Anne zeer blij en 

dankbaar voor is. En, geeft Anne nog aan, 

natuurlijk is ook een derde groep APG-

medewerkers welkom op de Campus om mee 

te helpen aan deze renovatie. Er is werk genoeg 

te doen. Begin januari zal gestart worden met de 

renovatie van de keuken. En wie weet is dit 

inderdaad weer een gelegenheid om met een 

APG-klusgroep naar India te vertrekken. We 

houden jullie op de hoogte. 
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Renovatie vrijwilligers-
verblijven Thai Child 
Development Foundation 

In 2017 heeft SWAP de stichting Thai Child 

Development Foundation al eens financieel 

ondersteund bij de aanleg van een sportveld en 

sportschooltje. Rosalie Tieges, directeur van de 

stichting Thai Child Development Foundation, 

heeft dit jaar wederom een beroep op SWAP 

gedaan voor een financiële bijdrage voor de 

renovatie en uitbreiding van de 

vrijwilligersverblijven. 

Rosalie legt uit dat het biologisch tuinieren één 

van de toekomstgerichte projecten op de 

zorgboerderij is. De stichting heeft als doel om 

middels de biologische tuinen de 

zelfredzaamheid van de stichting te vergroten en 

daarmee ook de zelfredzaamheid van de 

kinderen met een beperking, door ze op deze 

wijze een beroepsopleiding te laten volgen. Zo 

creëer je zowel zelfredzaamheid in de vorm van 

dagelijkse voeding als financiële zelfredzaamheid. 

Rosalie geeft aan dat de stichting zo inkomen 

genereert en zo onafhankelijker wordt van 

donaties en de kinderen krijgen een 

beroepsopleiding, om zo straks in hun eigen 

voeding en inkomsten te kunnen voorzien. 

Maar wat hebben de verblijven voor vrijwilligers 

hiermee te maken? Rosalie vertelt dat er steeds 

meer aanvragen van scholen, vrijwilligersgroepen 

en scouts zijn die naar het dorp willen komen, 

om enerzijds te leren over de tuin, maar 

anderzijds zo ook een steentje bij te dragen 

door mee te werken. En we kunnen ze op dit 

moment geen goede slaapruimte aanbieden. 

Door de huidige verblijven, nu niet meer dan 

een dak op palen, te verbeteren en uit te 

breiden, kunnen we op de lange termijn meer 

studenten, vrijwilligers en stagiaires ontvangen 

en daarmee meer steun ontvangen. Het plan is 

om 30 slaapplaatsen te creëren. 

SWAP heeft besloten om ook dit initiatief met 

een financiële bijdrage te steunen, waar Rosalie 

zeer blij mee is omdat hiermee dit project op 

korte termijn gerealiseerd kan worden. 

Leuk is het om te vermelden dat Young APG in 

juni in Heerlen en Amsterdam een Run & 

Reboot activiteit heeft georganiseerd. Arny 

Arnarsdottir van Young APG heeft deze 

activiteit aan het goede doel gekoppeld en 

daarmee het mooie bedrag van € 500,- 

opgehaald! 
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SAMOON-project via 
Himalaya Resources 

In onze vorige 

nieuwsbrief schreven 

we over het 

eventueel steunen van 

een project in India, 

via Himalaya 

Resources. Deze 

Nederlandse 

organisatie steunt 

projecten van Indiase 

organisaties die zich 

richten op de verbetering van de 

leefomstandigheden van de bevolking in de 

Himalaya. 

Himalaya Resources steunt al sinds 2015 het 

SAMOON-project, wat ‘geschenk’ betekent. Dit 

project heeft als doel het verbeteren van de 

inkomenspositie van kleine boerinnen door het 

herintroduceren en promoten van traditionele 

zaden en gewassen. Het SAMOON-project 

bestaat uit drie fasen: 

1) Fase 1: In 2015 is in het dorpje Khadi in het 
noorden van India een winkeltje geopend 

ten behoeve van het verzamelen, ruilen en 
verkopen van traditionele zaden en 

gewassen van lokale, kleine boerinnen. 
Sindsdien krijgen de boerinnen betere 

prijzen voor hun producten en is het aantal 
deelnemers gestegen van 50 naar 200. 

2) Fase 2: In 2018 is het SAMOON-project 
uitgebreid. Het aantal deelnemende 

boerinnen wordt uitgebreid van 200 naar 
500. Daarnaast krijgen zij trainingen over 

hoe de traditionele zaden verbouwd moeten 
worden. Verder is het winkeltje in Khadi 

uitgebreid met een restaurantje, om zo de 
vraag naar traditionele producten te 

stimuleren. Tot slot zijn een graanmolen en 
een oliepers aangeschaft, zodat ook meel en 

olie geproduceerd en verkocht kunnen 
worden. 

3) Fase 3: In deze fase wil men een winkel in 
Delhi openen, voor de verkoop van de 

producten in de stad. Hierdoor wordt een 
grote groep consumenten bereikt, wat alle 

inspanningen in de bergdorpen in Noord-

India alleen maar versterkt. In Delhi is grote 
vraag naar biologische en gezonde 
producten. 

De eerste twee fasen zijn financieel gesteund 

door Himalaya Resources. Voor de derde fase 

zijn Himalaya Resources en haar lokale partners 

op zoek naar financiële steun. Hiervoor heeft 

Himalaya Resources eind vorig jaar contact 

opgenomen met SWAP. We vinden het 

SAMOON-project heel interessant, maar vinden 

fase 3 wel risicovol. Daarom hebben we 

Himalaya Resources gevraagd een business case 

op te stellen, om meer zekerheid te hebben 

over de haalbaarheid van fase 3. We hebben 

inmiddels een uitgebreide business case 

ontvangen. Ook hebben we eind augustus een 

Skype-gesprek gevoerd met de Indiase partner 

van Himalaya Resources, zodat we onze vragen 

rechtstreeks met de lokaal verantwoordelijke 

konden bespreken. Hiermee is het grootste deel 

van onze vragen beantwoord; voor een aantal 

vragen wachten we nog op aanvullende 

informatie. Wordt vervolgd! 


