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Nieuwsbrief 
In deze derde nieuwsbrief van 2019 informeren 

we je onder andere over de support trip naar 

India die in het kader staat van de renovatie van 

de keuken, de laatste stand van de uitbreiding 

van Casa Kiwi, de Eindejaarsgeschenkactie en de 

traditionele Cup Cake actie. Verder zijn er 

updates over de projecten in Tanzania, Senegal 

en Papua. 

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 Roemenië, 
 
Van 12 tot en met 21 september is SWAP in 

Roemenië geweest. Met een donatie van € 

10.000 aan Wanna’ Help is gewerkt aan de 

uitbreiding van Casa Kiwi, een opvanghuis voor 

verwaarloosde en getraumatiseerde kinderen in 

Roemenië. De acht APG-ers die daar de handen 

uit de mouwen hebben gestoken zijn Martijn 

Olthof, Mariette Botes, Roberto Nonnis, Ronald 

Hoevenaars (en dochter Linge), Lieke van der 

Horst, Florin Toth, Nike Darley en Malika 

Droste. 

 

Op Team APG en onze SWAP-site hebben wij al 

uitgebreid bericht over de support trip. 

Hieronder volgt een korte impressie van één van 

de deelnemers en informeren we je over de 

huidige stand van zaken. 

 

Na aankomst op donderdagavond en een dagje 

site-seeing in Cluj op vrijdag, komen we 

zaterdagochtend aan bij Casa Kiwi. Daar worden 

wij hartelijk welkom geheten door Stefi en Lumi, 

het echtpaar dat Casa Kiwi runt, en door de 

kinderen. 

 

De zaterdag en zondag staan in het teken van 

elkaar leren kennen. We doen leuke dingen met 

zowel de jongere als de oudere kinderen. We 

spelen allerlei spelletjes, we bezoeken de 

plaatselijke dierentuin en gaan met z’n allen pizza 

eten. Met de tieners, voor wie de uitbreiding van 

Casa Kiwi onder meer is bedoeld, zijn we ook 

gaan bowlen en hebben we gedineerd in ons 

pension. 

 

De verhalen van de kinderen zijn heftig. Hun 

ouders konden niet voor hen zorgen vanwege 

gevangenschap, alcoholisme, armoede en/of zeer 

grote gezinnen, en de kinderen waren vaak 
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verwaarloosd en getraumatiseerd. In Casa Kiwi 

worden zij liefdevol opgevangen in een huiselijke 

sfeer. De kinderen hebben het er relatief goed 

en denken weer aan een betere toekomst. 

 

Maandag en dinsdag wordt het oude gebouw 

gesloopt. Het zware werk wordt door werklui 

gedaan, wij maken herbruikbare bakstenen 

schoon door het cement eraf te bikken en te 

schrapen. Verder ruimen we het puin op, zodat 

de graafmachine de oude fundering kan 

verwijderen en de grond bouw klaar kan worden 

gemaakt. 

 

Op woensdag staat er een 

bezoek aan een 

kinderziekenhuis op het 

programma. Hier liggen 

naast zieke ook 

achtergelaten kinderen. Het 

ziekenhuispersoneel zorgt 

liefdevol voor de kinderen, 

maar door gebrek aan stimulering hebben de 

kinderen achterstand op het gebied van spraak 

en/of motoriek. Iedereen is diep onder de 

indruk van wat we in het ziekenhuis hebben 

gezien en gehoord.  

 

Omdat we meer 

dan voldoende 

bakstenen hebben 

schoongemaakt, 

ruimen we op 

donderdag en 

vrijdag de tuin op en geven we de houten tafels 

en bankjes een opknapbeurt. 

 

Na een geweldige week en een onvergetelijke 

ervaring rijker nemen we afscheid van de 

kinderen, de staf en Stefi en Lumi. We zijn 

dankbaar dat we hier een week lang deel van 

mochten uitmaken! 

 

Inmiddels vordert het 

werk in Roemenië: de 

nieuwe fundering is 

gestort en de eerste 

muren zijn gemetseld! Zie 

de foto’s voor het 

resultaat tot nu toe. 

 

 

Mogen we jouw 

Eindejaarsgeschenk? 
 
Al een aantal jaren bestaat er de mogelijkheid 

dat APG-ers de waarde van hun 

Eindejaarsgeschenk kunnen doneren aan een 

Goed Doel. Ook dit jaar staat SWAP weer bij 

de Goede Doelen!  

 

Met de opbrengst van deze actie wil SWAP een 

extra bijdrage leveren aan de uitbreiding van 

Casa Kiwi in Roemenië. Zoals jullie wellicht 

herinneren hebben APG-ers in september van 

dit jaar een Support trip gemaakt naar Casa Kiwi 

en hebben ze daar een start gemaakt met de 

uitbreiding van dit tehuis voor een opvanghuis 

voor verwaarloosde en getraumatiseerde 

kinderen in Roemenië.  

Ondertussen verloopt deze verbouwing 

voorspoedig zoals jullie elders in deze 

nieuwsbrief kunnen lezen.  

De deelnemers aan de Support trip hebben ter 

plekke echter ook ondervonden hoe belangrijk 

deze uitbreiding van Casa Kiwi is en dat voor de 

gehele realisatie ervan een extra financiële 

sponsoring zeker nodig is. De opbrengst van 

deze actie zal dan ook zeker hier een belangrijke 

bijdrage aan leveren. 

Namens de kinderen in Casa 

Kiwi wil het SWAP bestuur dan 

ook de APG-ers die hun 

Eindejaarsgeschenk aan SWAP 

doneren van harte bedanken! 

We wensen iedereen alvast hele fijne feestdagen! 
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Support trip Campus India 
 
Net terug uit Roemenië zijn we al weer bezig 

met de volgende support trip!  

In de vorige nieuwsbrief informeerden we jullie 

al over de op handen zijnde renovatie van de 

keuken en eetzaal op de Campus in India. Deze 

renovatie, die eind dit jaar gestart wordt, komt 

mede tot stand door een donatie van SWAP.  

SWAP heeft een warme band met de stichting 

Friends Indeed, mede door de support trips in 

2017 en 2018. Beide jaren reisden APG  

medewerkers naar India om daar mee te helpen 

met het verven van de verblijven van de 

kinderen. 

Door de renovatieplannen m.b.t. de keuken, 

maar ook door de uitnodiging van Anne 

Legeland, directeur van Friends Indeed, dat we 

weer van harte welkom zijn op de Campus, 

werd het idee geboren om een 3e support trip 

te organiseren.   

APG-ers die al eerder aangegeven hadden 

interesse te hebben in een support trip van 

SWAP werden benaderd en er verscheen op 18 

oktober een uitgebreid bericht op de TEAMAPG 

site. Dit leverde 20 geïnteresseerden op! Een 

aantal dat het SWAP bestuur zeker niet had 

verwacht. Op 7 november is een 

informatiebijeenkomst georganiseerd waar men 

geïnformeerd werd over de supporttrip. Het 

resultaat is dat 30 januari 2020 7 collega’s zullen 

afreizen naar India!!  

Anne Legeland reageerde zeer enthousiast op de 

aankondiging dat de support trip door gaat en 

gaat in India de 

voorbereidingen 

treffen voor onze 

komst. “De verf 

voor de eetzaal 

zal klaar staan als 

jullie arriveren” 

gaf ze al aan. 

Enthousiast vertelde Anne ook dat er deze keer 

nog andere mogelijkheden zijn om de 

vrijwilligerswerkzaamheden in te vullen. Zo kan 

in de namiddag Engelse les aan de kinderen 

gegeven worden en ook in het naaiatelier is hulp 

altijd welkom!. De verkoop van hun producten 

draait namelijk op volle toeren nu het Novotel 

in Visakhapatnam de Campus producten wil 

verkopen aan hotelgasten. En, vertelde Anne: 

“als er collega’s met 

groene vingers zijn, die 

kunnen zeker hun hart 

ophalen in de 

moestuin”. De 

moestuin is in 2018 

gerealiseerd en eveneens een groot succes 

geworden.  

Zoals gezegd vertrekt de groep op 30 januari en 

zal zaterdag 8 februari terugkeren. In die week 

zullen we de APG collega’s op de hoogte 

houden via 

berichtgeving op 

onze SWAP site 

en op TEAMAPG! 

Op de foto’s zien 

jullie de eetzaal 

die met hulp van 

de India-gangers geverfd zal gaan worden, en de 

moestuin 

Cupe cake actie 
 
Het is ondertussen een jaarlijkse traditie van 

SWAP geworden om in december met cup 

cakejes aandacht te vragen voor de Goede 

Doelen stichting SWAP.  Begin december 

hebben op de Basisweg, Symphony en in Heerlen 

SWAP bestuursleden de cup cakejes 

aangeboden. Door deze actie is het mooie 

bedrag van € 2721,35,= opgehaald en mogen we  

13 nieuwe vaste donateurs begroeten. Iedereen 

ontzettend bedankt voor de gulle donaties!  

Het SWAP bestuur waardeert de donaties 

enorm. Hiermee kan het bestuur haar missie 

voortzetten en 

projecten, die 

mooie doelen 

nastreven, blijven 

ondersteunen!  
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Een zinvolle bijdrage leveren in Tanzania met support trip of 

Kilimanjarobeklimming 
 

Via SWAP heeft onze collega woordvoerder Dick Kors in mei van dit jaar tijdens 

een support trip van Stichting Florentina, bijgedragen aan de realisatie van een 

toiletgebouw op het Elisabeth Center in Tanzania. Over zijn belevenissen 

verscheen in mei al een uitgebreid bericht op TEAM APG. Zagen jullie in mei de 

foto’s van Dick, werkend aan de ruwbouw van het toiletgebouw. Nu willen we 

jullie de foto’s van het eindresultaat, dat mede met financiering door SWAP tot 

stand is gekomen, zeker niet onthouden. 

 

 

Middels Dick Kors hebben we nauwe contacten met het 

bestuur van Florentina stichting. Van het bestuur hebben we 

informatie ontvangen over een nieuwe support trip en de beklimming van de Kilimanjaro die op stapel 

staan. Ook onderstaand nieuws ontvingen we van hun. 

Het derde boarding house is inmiddels ook bijna afgerond (zie foto onder).  

Deze boarding houses bieden jongens en meisjes de mogelijkheid 

tot een permanent verblijf op het centrum, zodat zij zich vol 

overgave op hun middelbare school kunnen storten.  

Door de Stichting werd ook een donatie ontvangen, van een 

vermogensfonds uit Zwolle, voor het afbouwen van een muur 

rondom deze boarding houses. De veiligheid van de studenten 

wordt hiermee beter gewaarborgd. 

Vier jaar geleden is de middelbare 

school gestart. De eerste studenten 

zijn inmiddels afgestudeerd. Dit is 

altijd een enerverend en feestelijk 

moment voor de leerkrachten, de 

ouders, evenals voor de studenten 

zelf (zie foto’s). Het wordt dan ook 

groots gevierd.  

Het Elisabeth Center bestaat inmiddels vijftien jaar. Daarmee is het ook tijd voor groot onderhoud. 

Daarvoor zijn inmiddels ook de middelen beschikbaar. Wij zullen helpen met de werkzaamheden door 

middel van een nader te plannen support trip. Ook zal van 1 - 11 september 2020 een 

Kilimanjarobeklimming worden georganiseerd. (zie bijlage). De inschrijving daarvoor staat open. De 

stichting Florentina zal fondsen werven (geen verplichting) voor het centrum en er een kort bezoek 

afleggen. Ook kan facultatief een safari worden gepland. 

Wilt je mee op een support trip of de Kilimanjaro beklimmen?  Bel of email met Rob Boogaard, voorzitter 

Stichting Florentina: info@bccboogaard.nl of 06 51 275 704 

mailto:info@bccboogaard.nl
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Update van Stichting 

Diouma in Senegal 
 
Vanuit Senegal ontvingen we onlangs foto’s van 

de stichting Diouma 

In 2017 besloot SWAP de stichting Diouma van 

Evelyne Kleikers te helpen met de uitbreiding 

van het beroepsopleidingscentrum in Thiadiaye 

in Senegal. De school biedt plaats aan 150 

jongeren, maar breidt uit vanwege de grote 

vraag. Een deel van onze gift van bijna €5.000 

wordt gebruikt voor het opknappen van de 

keuken voor de koksopleiding. Het project liep 

wat vertraging op, 

maar de 

werkzaamheden in 

de keuken zijn nu 

in volle gang.  

Zoals op de foto's 

te zien is er nog 

wat werk te 

verzetten, 

maar als het 

goed is dan is 

de keuken op 

tijd klaar voor 

de start van 

het nieuwe 

schooljaar! 

Een bijzondere donatie 
 
Nadat eerder Young APG een donatie aan 

SWAP heeft gedaan, hebben we onlangs wéér 

een bijzondere donatie ontvangen.  

Afgelopen juni heeft collega Dante van 

Grafhorst, Governance & Legal Lead Blockchain, 

een gastcollege Blockchain en Privacy gegeven 

aan de Universiteit van Leiden. De vergoeding 

die hij hiervoor heeft gekregen, een bedrag van 

€ 337,50, heeft hij gedoneerd aan SWAP. Een 

mooi gebaar, waarvoor we Dante ook via deze 

weg willen bedanken! 

 

Papoea Jeugd naar School 
 
Vorig jaar hebben we de stichting Papoeajeugd 

Naar School (PJNS) geholpen met een bijdrage 

voor gereedschapskisten voor scholieren aan de 

Technische School van Merauke in Papoea, 

Indonesië. De stichting 

PJNS ondersteunt al 

meer dan 30 jaar 

scholieren in Papoea, 

een arm gebied dat 

weinig steun krijgt van 

de Indonesische 

overheid. De eerste 

batch van totaal bijna 100 gereedschapskisten 

(zowel elektrotechniek 

als motor/autotechniek) 

is geleverd en de 

scholieren hebben ze 

enthousiast in gebruik 

dit schooljaar! Bij 

succesvol afronden van 

de opleiding mag de scholier de kist houden, om 

zo meteen aan het werk te kunnen als 

elektricien of auto/motor monteur.  

Afscheid Bestuurslid Roel 
 
Ons bestuurslid Roel Lubberink heeft onlangs 

besloten om, na 30 jaar, APG te verlaten en 

daarmee ook het SWAP bestuur. Roel maakte 

sinds begin 2017 deel uit van het bestuur en 

heeft onder andere veel werk verzet op het 

gebied van communicatie. Bij deze danken we je 

van harte voor je inzet voor SWAP en wensen 

we je het allerbeste in je volgende stap. We 

zullen je missen! 

 

 

 

 

 


