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Nieuwsbrief 
In deze nieuwsbrief informeren we je weer over 

een aantal projecten die middels donaties van 

SWAP ondersteund worden.  

Zo heeft SWAP regelmatig contact met 

Wanna’Help (projecten in Roemenië) en Friends 

Indeed (Campus Challenge India). Verder een 

update van The Rob Foundation (Oeganda) en 

een terugblik op de lunchsessie met de stichting 

Himalaya Resources.  

We wensen je veel leesplezier! 

Namens het SWAP-bestuur, hartelijk dank voor 

je bijdrage en steun! Martijn, Debbie, Yardena, 

Mariëtte, Jos, Roberto en Gerard 

Bovenstaande foto: voedselpakkethulp TCDF 

Thailand 

Casa Kiwi – 2 jaar later 
In september 2019 is een groep enthousiaste 

APG’ers naar Roemenië afgereisd om te helpen 

met de uitbreiding van Casa Kiwi. Dit is een 

opvanghuis voor achtergelaten en 

getraumatiseerde kinderen en tieners, die 

liefdevol worden opgevangen en ondersteund 

door Stefan en Luminita Micliuc en hun 

personeel. 

Nu, precies twee jaar later, was het SWAP-

bestuur benieuwd hoe het gaat met de kinderen, 

de aanbouw en wat de vervolgstappen zijn. Op 

30 augustus hebben we, samen met de collega’s 

die hebben meegeholpen, via Teams gesproken 

met Stefan. 

Vanwege de corona-pandemie kende Roemenië 

een strenge lockdown. Alle inwoners moesten 

thuisblijven en mochten alleen naar buiten voor 

noodzakelijke boodschappen, medicijnen, e.d. 

Dit betekende ook dat de kinderen en het 

personeel van Casa Kiwi thuis moesten blijven. 

Het personeel ging in shifts werken; Stefan en 

Luminita verbleven de eerste drie weken in het 

huis. Ze hebben veel gebarbecued, filmavonden 

gehouden en Netflix gekeken, maar ook 

diepgaande gesprekken gehad met de kinderen. 

Al met al hebben ze een leuke tijd gehad. 

Als gevolg van corona was het tot voor kort niet 

mogelijk om ‘nieuwe’ kinderen op te nemen in 

Casa Kiwi. Sinds zo’n twee maanden kan dit 

weer en zijn er vier kinderen bijgekomen. 

Vier van de ‘oude’ bewoners hebben het huis 

inmiddels verlaten. Andrei, 20 jaar, huurt sinds 

een aantal maanden een 1-kamer appartement 

en heeft een baan gevonden. En April (16) is 

afgelopen december geadopteerd door een 

familie in Italië. Ze heeft zich heel goed 
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aangepast en doet het heel goed op school. Ze 

spreekt zelfs al Italiaans! Ionut (± 8) en zijn 

broertje Alin (± 6) zijn in augustus 2020 

geadopteerd. 

De andere kinderen wonen nog in Casa Kiwi: 

• Ioanna (19) zit in het eerste jaar van het 

voortgezet onderwijs. Zij wil hierna naar de 

universiteit en uiteindelijk lerares worden. 

Zij begeleidt de jongere kinderen met hun 

huiswerk. Tijdens de zomervakantie heeft zij 

als au pair gewerkt bij een familie in 

Roemenië. 

• Cosmina (18) is op zoek naar een 

appartementje; begin september tekent ze 

het huurcontract. Ze doet het goed op haar 

werk en daarnaast volgt ze een opleiding tot 

kapster. En sinds kort heeft ze een vriend. 

• Roza (18) werkt parttime als au pair. 

• Deniza (± 10) is nu ‘adopteerbaar’ 

geworden. Haar moeder was altijd tegen 

adoptie, maar is sinds kort akkoord, 

wanneer de mogelijkheid zich voordoet. 

• Met Florin, Piros en haar broertje Christi 

gaat het ook goed. 

Wil je weten wie de kinderen ook alweer zijn? 

Bekijk dan onze eerdere artikelen op de SWAP-

site: 

Warm welkom in Roemenië (sharepoint.com) 

Handen uit de mouwen in Roemenië 

(sharepoint.com) 

Eind juli is de aanbouw casco opgeleverd. Het 

gebouw is in dezelfde lichtgele kleur geschilderd 

als het huidige huis. Begin september zijn de 

deuren en 

ramen 

geplaatst en 

later deze 

maand wordt 

de bestrating 

opnieuw 

gedaan. Hierna 

zal de binnenkant worden afgewerkt. Eerst zal 

de begane grond, waar zich een kantoor, keuken 

en slaapkamer bevinden, worden afgebouwd. Dit 

heeft hoge prioriteit omdat de Roemeense wet 

voorschrijft dat het ontvangen van ouders en het 

huisvesten van kinderen niet in hetzelfde 

gebouw mag plaatsvinden. Dit is van belang voor 

Casa Kiwi in verband met het verkrijgen / 

behouden van de vergunning. De kosten voor 

het afwerken en inrichten van de binnenkant 

bedragen zo’n € 30-35.000,-. 

Tot zover de update. Alle aanwezigen waren blij 

elkaar weer gezien en gesproken te hebben. 

We herinnerden ons allemaal wat een leuke tijd 

we in Roemenië hebben gehad en hoe blij de 

kinderen waren met ons bezoek. Wie weet volgt 

er nog een tweede support trip naar 

Roemenië… 

Nood voedselpakkettenhulp 

Stichting Thai Child 

Development Foundation   
SWAP heeft een donatie gedaan voor nood 

voedselpakkettenhulp van 2500 euro aan de 
Stichting TCDF in Thailand.  

Door deze donatie hebben zij een grote groep 
kinderen in de sloppenwijken van Bangkok 

eenmalig kunnen helpen 
met hulp van hun lokale 
partner.  

Ook worden er door 
middel van onze donatie 

de komende maanden 3 
urgente groepen geholpen:  

 
1. een weeshuis/ 

kostschool in Phuket waar 123 kinderen 
nu al maanden in lockdown zitten in de 

slaapzalen zonder hulp van bezoekers 
van buiten af en zonder toegang tot de 

gratis lunches op school normaal 
gesproken.  

2. een weeshuis/ blijf van mijn lijf opvang 
voor 53 kinderen met een verleden in 

de toeristische seksindustrie in Pattaya. 

3. een klein groepje van 8 kinderen in een 

bergdorpje afgesloten van de 

buitenwereld in het hogenoorden die 

dankzij een juf thuisschool krijgen en 

samen lunch kunnen koken en eten 

dankzij onze nood voedsel pakketten 

https://cloudapg.sharepoint.com/sites/SWAP/SitePages/Warm-welkom-in-Roemeni%C3%AB.aspx
https://cloudapg.sharepoint.com/sites/SWAP/SitePages/Handen-uit-de-mouwen-in-Roemeni%C3%AB.aspx
https://cloudapg.sharepoint.com/sites/SWAP/SitePages/Handen-uit-de-mouwen-in-Roemeni%C3%AB.aspx
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Een speciale taak voor 

Campus Challenge India 
Er werden als gevolg van de Covid crisis vorig 

jaar door de Campus al mondkapjes gemaakt en 

voedselpakketten uitgedeeld.  

Als gevolg van de 2e Coronagolf die in het 

voorjaar begon heeft de Campus de laatste 

maanden wel een heel speciale rol gekregen in 

deze crisis.  

Vanaf mei dient de Campus als een 

noodziekenhuis om zieken op te vangen.  In de 

reguliere ziekenhuizen is geen plaats of deze zijn 

gesloten. De medewerkers van de Campus 

hebben daarom vanaf mei allerlei zaken in snel 

tempo geregeld zoals zuurstofflessen, 

ambulancevervoer, medicatie, voedselpakketten, 

inrichting van een isolatiecentrum, thuiszorg en 

een vaccinatiecampagne. Een imposante actie om 

toch maar de Covid patiënten te helpen. Om de 

Campus hierin 

te 

ondersteunen 

heeft SWAP 

een donatie 

van € 2500,= 

verstrekt. 

Het laatste nieuws is dat er aan de oostkust nu 

weinig Covid gevallen meer zijn. Sinds augustus 

zijn de kinderen terug op de campus en werken 

keihard om hun achterstand in te halen. Ook 

gaan 80 ‘dagkinderen’ fasegewijs instromen. En 

nu de keuken klaar is, mede door een donatie 

van SWAP, is de school aan de beurt om 

gerenoveerd te worden. Dit is zeker hard nodig 

na het intensieve gebruik als 

quarantainecentrum.  

Wil je hierover meer lezen, klik dan op de link 

voor de 4e Corona nieuwsbrief van Friends 

Indeed: 4e Corona nieuwsbrief Campus 

Challenge India 

Stichting Sammy in Egypte 
Vorig jaar heeft SWAP een donatie van € 2800,= 

gedaan om de (water)schade aan het 

hoofdgebouw van de school te herstellen. 

Omdat er nog een bedrag hiervan over was 

heeft de Stichting ons gevraagd of zij dat 

mochten gebruiken voor het opknappen van de 

kantoren door de waterschade in de 

Woestijnroos. Het resultaat is geweldig.  

Op het kantoor van de directie is er een muur 

met fotobehang. Zij krijgen hier heel veel 

complimenten over. Van gasten, van ouders en 

ook van het personeel. Iedereen vindt het leuk 

om een selfie voor de poster te maken. In het 

Arabisch staat er op de poster : Welkom op de 

“mooie oase school” (die we in het Nederlands 

woestijnroos noemen). 

Namens alle mensen en kinderen rondom de 

Woestijnroos heel hartelijk bedankt! 

 

Een update vanuit Oeganda 
Eerder dit jaar heeft SWAP middels een donatie 

van € 5000,= aan The Rob Foundation het 

“Infant formula program for babies” in Oeganda 

gesteund. Onze collega Steve Goossens is 

voorzitter van deze stichting. Zijn zus Tamar is 

in Oeganda werkzaam voor de stichting. 

Het project houdt in dat baby’s met een ernstige 

ondervoeding opgenomen worden in de kliniek. 

Middels zuigelingenvoeding, vaak te duur om 

door ouders zelf gekocht te worden, zorgen 

Tamar en haar collega’s dat deze kinderen weer 

aansterken. Onlangs kregen we een update 

vanuit Oeganda. 23 kinderen zijn middels dit 

programma opgenomen en hiervoor zijn 

ondertussen 370 blikken voeding gebruikt. Als je 

je realiseert dat een blik tussen de € 9,= en € 

12,= kost, wordt wel duidelijk dat elke donatie 

welkom is. 

Onderstaande link leidt naar de uitgebreide 

update van dit programma welke ook op de 

SWAP Intranetsite staat: Update Infant Program 

for Babies - The Rob Foundation 

https://cloudapg.sharepoint.com/:b:/r/sites/SWAP/Friends%20Indeed/2021-08-22%20-%20Friends%20Indeed%20Corona%20nieuwsbrief%204%20web.pdf?csf=1&web=1&e=Hqq8N7
https://cloudapg.sharepoint.com/:b:/r/sites/SWAP/Friends%20Indeed/2021-08-22%20-%20Friends%20Indeed%20Corona%20nieuwsbrief%204%20web.pdf?csf=1&web=1&e=Hqq8N7
https://cloudapg.sharepoint.com/:b:/r/sites/SWAP/The%20Rob%20Foundation/2021-09-22%20-%20%20Verslag%20Infant%20Formula%20Program%20for%20Babies.pdf?csf=1&web=1&e=kBJBw3
https://cloudapg.sharepoint.com/:b:/r/sites/SWAP/The%20Rob%20Foundation/2021-09-22%20-%20%20Verslag%20Infant%20Formula%20Program%20for%20Babies.pdf?csf=1&web=1&e=kBJBw3
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Shanmukha verlaat APG en 

SWAP Bestuur 
Helaas heeft Shanmukha Masapu APG, en 

daarmee het SWAP bestuur, verlaten. 

Shanmukha’s betrokkenheid bij SWAP begon 

tijdens de India-reis naar de Friends Indeed 

Campus in 2017. Samen met zijn vrouw Sarvani 

(die uit de regio van de Campus komt) 

organiseerden ze vol enthousiasme de aankopen 

van speelgoed en muziekinstrumenten voor de 

kinderen op de Campus. Met een klein budget 

wisten ze een bus vol cricket-materialen, 

muziekinstrumenten en andere spullen op de 

kop te tikken.  

Een groot feest voor de kinderen daar! Later 

zette Shanmukha zich 

vol overgave in voor 

het SWAP bestuur, 

onder andere door 

artikelen te vertalen 

voor de Engelse 

website. Ook de 

uitdaging om de 

vergaderingen in het Nederlands te volgen pakte 

hij vol overgave aan en hij verraste ons 

regelmatig op een prachtige Nederlands volzin! 

We zullen hem missen, wensen hem het beste in 

zijn verdere carrière en hopen dat hij SWAP 

blijft volgen. 

Update Himalaya Resources 
Recent hebben we tijdens een lunch sessie een 

update gekregen van de Stichting Himalaya 

Resources en hun partner in India en Nepal 

ISARD. Gelukkig liet de internetverbinding het 

toe dat we Bivas Neupane, Executive Director 

van ISARD, live vanuit Nepal in de virtuele 

meeting aanwezig konden hebben! Jeanet van 

der Woude van Himalaya Resources en Bivas 

hebben ons bijgepraat over het werk van hun 

stichtingen en specifiek het waterproject in 

Nepal dat SWAP vorig jaar gefinancierd heeft. 

Met een gift van €3.500 hebben we de 

watervoorziening van het dorp Pavidal sterk 

kunnen verbeteren, waardoor 42 gezinnen nu 

betere toegang hebben tot schoon drinkwater. 

Bivas vertelde ons onder andere dat de 

waternetwerken niet alleen drinkwater 

verzorgen, maar dat er ook gewerkt wordt aan 

irrigatie voor de landbouw en opslag om tijden 

van droogte door te komen. 

Hierdoor worden de 

levenstandaard en de 

vooruitzichten voor de mensen in de dorpen 

aanzienlijk verbeterd! 

Wat getalletjes! 
De laatste maanden hebben een aantal 

donateurs APG verlaten. Het aantal donateurs is 

momenteel 174. Het maandelijkse bedrag dat 

SWAP ontvang via haar donateurs ligt stabiel op 

ruim € 1300,=.  Dit komt omdat donateurs 

soms hun maandelijkse bijdrage verhogen 

hetgeen het vertrek van een aantal donateurs 

compenseert. 

Nieuwe donateurs zijn natuurlijk altijd welkom. 

Heb je een nieuwe collega, vertel ze dan over 

SWAP!! Donateur worden is heel gemakkelijk 

geworden. Dit kan iedereen nu via Insite regelen 

bij “Ik heb een vraag”.  Kies Kenmerk 229 

(Salaris en Pensioen)  en vermeld dat je 

donateur van SWAP wilt worden en vermeld 

het bedrag en de ingangsdatum. HR regelt de 

rest. Op deze manier kun je ook je bijdrage 

wijzigen indien je dit wilt. 

Een eenmalige donatie kun je ook doen via 

onderstaande link of door de QR-code te 

scannen. Deze link en QR code zijn geldig t/m 15 

november 2021 

https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/inde

x.html?trxid=dvK9JFLIpRGeAsU7TULqRCl6YPc

P5nDv 

 

https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=dvK9JFLIpRGeAsU7TULqRCl6YPcP5nDv
https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=dvK9JFLIpRGeAsU7TULqRCl6YPcP5nDv
https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=dvK9JFLIpRGeAsU7TULqRCl6YPcP5nDv

