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Nieuwsbrief 
In de eerste nieuwsbrief van dit jaar informeren 

we je over de support trip naar de campus in 

India, de ingebruikname van de vrijwilligers-

verblijven bij Thai Child Development, de 

uitbreiding van Kinderhuis Cambodja, de 

ingebruikname van de keuken voor de koks-

opleiding in Senegal en de voortgang van de 

bouw bij Casa Kiwi. Verder willen we je op de 

hoogte brengen van een mogelijke support trip 

in 2021 naar Thai Child Development! 

We wensen je veel leesplezier! 

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

Martijn, Debbie, Yardena, Mariëtte, Jos, Roberto, 

Gerard en Shanmukha 

Voortgang uitbreiding Casa 
Kiwi 
Na onze support trip in 

september vorig jaar is er 

hard gewerkt aan de 

uitbreiding van Casa Kiwi. 

De weersomstandigheden 

in de herfst en winter 

waren gunstig in 

Roemenië, waardoor de 

bouwvakkers flink konden doorwerken. In 

oktober is de fundering van het oude gebouw 

verwijderd en is de nieuwe fundering gestort. 

Vervolgens is de vloer gestort. 

In november is men begonnen met het 

metselen van de buitenmuren van de 

begane grond. In december heeft men 

de vloer van de eerste verdieping 

gestort en eind december is al een 

groot deel van de buitenmuren van de 

eerste verdieping gemetseld. Medio 

februari zijn ook alle binnenwanden 

gemetseld. En begin maart is het dak 

geplaatst. Men kan nu beginnen met het 

binnenwerk. 

Om het gebouw te kunnen voltooien en te 

kunnen inrichten is nog zo’n € 40.000 nodig. 

Stichting Wanna’Help is druk bezig om een deel 

van dit geld in te zamelen. 
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Medewerkers APG steken 
de handen uit de mouwen 
op de Campus in India 
Eind januari vertrok een groep van zeven APG-

ers naar de Campus Challenge in India om daar 

mee te helpen met de verbouwing van de 

keuken. Die was na tien jaar intensief gebruik 

wel aan vervanging en modernisering toe. SWAP 

en APG zijn inmiddels een begrip geworden op 

de Campus want dit was het derde SWAP-team 

in vier jaar dat afreisde naar India. Hieronder 

een kort verslag van de reis. 

Na een lange reis 

door de 

vertraging van de 

binnenlandse 

vlucht was de 

ontvangst door 

de kinderen op 

de Campus des te meer hartverwarmend. De 

middag werd gebruikt om even bij te komen van 

de reis waarna we ’s avonds aan de kinderen 

werden voorgesteld. Hierbij werden we door de 

kinderen uitgebreid getrakteerd op hun zang- en 

danskunsten. De dag daarna gingen we aan de 

slag. Onze klus voor die week was het verven 

van de eetzaal. We startten met het primeren 

van de binnenmuren waarna we buiten verder 

gingen met de buitenmuren. Nadat alles in de 

primer was gezet en de Indiase schilders de 

plafonds in de eetzaal hadden gedaan konden we 

binnen weer verder met het aanbrengen van de 

definitieve verf: het bekende geel van de 

Campus. Eerdere jaren was het mengen van de 

verf altijd een “problematisch iets” met de 

Indiase schilders. Deze nemen het namelijk niet 

zo nauw met de hoeveelheid water die 

toegevoegd moet worden zodat je wel eens 

kleurverschillen krijgt. Dit jaar was dat prima 

opgelost, we mochten zelf de verf mengen. En 

de samenwerking met de schilders verliep dan 

ook, ondanks dat we elkaars taal niet spreken 

(ze spreken ook 

geen Engels), 

uitstekend. Ze 

vonden zelfs onze 

carnavalsmuziek zo 

mooi dat een 

enkeling een polonaise 

meeliep. Ja, naast het 

werken in de warmte was 

er ook veel plezier met 

zowel de schilders als ook 

met de kinderen die ons 

maar al te graag hielpen 

met verven. Naast het verven was er ook ruimte 

om een middag mee te gaan met de ambulante 

zorg van de Campus: de arts die de ernstig 

gehandicapte kinderen in de dorpjes in de 

omgeving regelmatig bezoekt. Ook een uitstapje 

naar enkele vissersdorpjes en een bezoek aan 

een festival in de buurt maakten indruk op de 

groep. We werden in ruim een week dan ook 

uitgebreid ondergedompeld in de Indiase 

cultuur. 

Na een week 

verven konden we 

op vrijdagmiddag de 

kwasten opruimen. 

De eetzaal was 

nagenoeg af, alleen 

een stukje plafond 

moest door de Indiase schilders nog gedaan 

worden en was het tijd om de eetzaal aan de 

kinderen te presenteren, onze kadootjes te 

geven en de kinderen te trakteren op een ijsje 

met fruit dat we die ochtend op de lokale markt 

hadden gekocht. En zoals gebruikelijk, als een 

groep vertrekt, is er de avond van te voren een 

uitgebreid feest, de zogenaamde “Bonte Avond” 

met als afsluiting de disco. Voor iedereen was 

het een hele bijzondere en intense ervaring. Niet 

alleen om te helpen met verven maar vooral om 

deze kinderen te zien, die ondanks hun handicap, 

blij en gelukkig zijn op deze plek en een kans 

krijgen om later een plek in de samenleving in te 

nemen. 

Dat was begin februari. Ondertussen krijgen we 

foto’s binnen van de levering en installatie van de 

nieuwe keuken. 
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Vrijwilligersverblijven in 
Thailand in gebruik 
genomen 
In de nieuwsbrief van september vorig jaar 

maakten we melding dat SWAP een financiële 

bijdrage heeft geleverd aan het initiatief van de 

stichting Thai Child Development Foundation 

om de vrijwilligersverblijven te renoveren en uit 

te breiden. De stichting is geen onbekende voor 

SWAP. In 2018 heeft SWAP al een bijdrage 

geleverd aan het realiseren van een sportveld bij 

de school. 

Rosalie Tieges, 

directeur van 

Thai Child 

Development 

Foundation, 

heeft ons begin 

dit jaar trots 

de foto’s 

gestuurd van de nieuwe vrijwilligersverblijven. 

Rosalie vertelt dat ze nu dan ook veel meer 

deelnemers van scholen, vrijwilligersgroepen en 

studenten op een goede manier kan 

onderbrengen. Waar de oorspronkelijke 

verblijven niet meer dan een dak op palen 

waren, hebben we nu een prachtig verblijf waar 

plek is voor dertig vrijwilligers, zegt een trotse 

Rosalie. Deze vrijwilligers en studenten zijn heel 

belangrijk voor de stichting. Ze dragen namelijk 

hun steentje bij door bijvoorbeeld in de 

biologische tuin mee te werken en studenten 

leren zo over biologisch tuinieren. Biologisch 

tuinieren is namelijk één van de belangrijkste 

projecten op de zorgboerderij. Hiermee willen 

ze de zelfredzaamheid van de kinderen met een 

beperking vergroten door ze op deze wijze een 

beroepsopleiding te laten volgen. Hierdoor 

kunnen ze later in hun 

eigen 

voedselvoorziening 

voorzien en daarnaast 

ook financieel 

zelfredzaam worden. 

Dat Rosalie heel blij is 

met de financiële 

bijdrage blijkt wel uit 

het filmpje dat ze 

SWAP gestuurd heeft en op de SWAP-site te 

vinden is. Voor het gemak hier de link: video 

Thai Child Development Foundation. 

Wil je meer lezen over de stichting TCDF, kijk 

dan op de SWAP-site bij “Projecten” Thai Child 

Development Foundation. 

Support trip naar Thai 
Child Development 
Foundation 
Naast het leveren van een 

financiële bijdrage aan projecten 

steekt SWAP de laatste jaren 

ook steeds vaker zelf de handen 

uit de mouwen om ter plekke 

een bijdrage te leveren aan 

projecten die gefinancierd 

worden. Zo zijn APG-ers al drie 

maal naar de Campus Challenge 

in India afgereisd om daar 

gebouwen op de Campus van een nieuwe lik 

verf te voorzien. En vorig jaar heeft SWAP 

geholpen bij het project in Roemenië: de 

aanbouw bij Casa Kiwi. 

Momenteel onderzoekt het bestuur van SWAP 

in hoeverre het mogelijk is een support trip naar 

de campus van Thai Child Development 

Foundation te organiseren. Deze reis zou dan 

mogelijk maart of mei volgend jaar kunnen 

plaatsvinden. Rosalie Tieges zou het geweldig 

vinden als ze een groep APG-ers zou mogen 

ontvangen. Het zijn nog prille ideeën maar indien 

je geïnteresseerd bent in een dergelijke support 

trip, stuur dan een mail naar SWAP@APG.nl. 

Wil je weten waar het ergens in Thailand is, klik 

dan hier. 

https://youtu.be/XZVNPptuA08
https://cloudapg.sharepoint.com/sites/SWAP/SitePages/P-%20Thai-Child-Development-Stichting-(TCDF).aspx
mailto:SWAP@APG.nl
https://goo.gl/maps/48bZgReZSCaEPhky6
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Kinderhuis Cambodia 
In Kinderhuis 

Cambodia, in 

de stad Siem 

Reap vlakbij de 

tempels van 

Ankor Wat, 

wonen 35 

weeskinderen 

in de leeftijd van 3 tot 20 jaar. Ze hebben geen 

familie die voor ze zou kunnen zorgen. In 2006 is 

Kinderhuis Cambodia opgericht om deze 

kinderen te helpen. Ze zijn nu gezond en gaan 

naar school. Inmiddels hebben ook 8 kinderen 

hun opleiding afgerond en wonen zelfstandig. 

Twee hebben inmiddels een universitaire studie 

voltooid en volgend jaar gaan er nog 5 

voormalige bewoners naar de universiteit. 

De stichting 

ondersteunt de 

kinderen niet alleen 

door ze een thuis te 

bieden, maar ook door 

ze te helpen met 

onderwijs. Begin 2020 

heeft SWAP een 

donatie van €4.200 

gedaan voor het 

creëren van meer ruimte in het huis waar de 

jongens slapen. Dit huis had 3 kamers met een 

kook/eetgelegenheid er onder (het stond op 

palen van 1.80 meter hoog). De palen zijn 

vervangen door palen van 2.50 meter en de 3 

kamers zijn dus 70 cm "omhoog getild". 

Hierdoor ontstond ruimte om nog 2 (grote) 

kamers te maken op de benedenverdieping en 

een klein badkamertje (de kook/eetgelegenheid 

zal ergens anders op het terrein worden 

geplaatst). Hierdoor hebben de jongens iets 

meer ruimte en privacy, wat hard nodig is, zeker 

om goed huiswerk te kunnen maken 

bijvoorbeeld. Een vergelijkbare operatie is 

eerder uitgevoerd met 

het huis van de meisjes. 

Voor meer informatie, 

zie de website van 

Kinderhuis Cambodia. 

Keuken voor koksopleiding 
Stichting Diouma Senegal is een stichting die zich 

tot doel heeft gesteld om de deelname van met 

name meisjes in het (beroeps-)onderwijs te 

verbeteren. Vaak kunnen meisjes niet naar 

school, door gebrek aan financiële 

middelen, door de noodzaak om 

aan het inkomen van het gezin bij 

te dragen vanaf jonge leeftijd, of 

simpelweg door het ontbreken 

van vervolgopleiding in de regio. 

Vaak worden meisjes dan naar de 

hoofdstad Dakar gestuurd om te 

werken als huishoudster 

bijvoorbeeld. 

Om de kansen voor 

meisjes in de regio 

rond de stad Thiadiaye, 

in het westen van het 

land, heeft Diouma daar 

een centrum voor 

beroepsopleiding 

gecreëerd, het 

Professional Education 

Center. In 2017 deed 

SWAP een bijdrage voor een aantal zaken, 

waaronder de uitbreiding van de keuken voor 

een koksopleiding. Met name de keuken liep wat 

vertraging op, maar is nu af en enthousiast in 

gebruik. Hier de eerste foto's van de studenten 

in hun nieuwe keuken!  

https://www.kinderhuiscambodia.nl/
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Lunchbijeenkomsten 
Zoals ieder jaar zouden wij jullie graag voor de 

zomervakantie tijdens een lunchbijeenkomst 

willen bijpraten over de projecten die wij 

steunen. Het liefst houden wij zo’n bijeenkomst 

waarbij we elkaar in levenden lijve kunnen zien 

en spreken. Helaas is dit door de coronacrisis 

voorlopig niet mogelijk. Zodra bijeenkomsten 

weer mogelijk zijn, zullen wij jullie informeren. 


