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            Informatie voor iedereen die The Golden  
      House in Myanmar een warm hart toedraagt 

 
December is altijd een mooi moment om terug te blikken op 
het voorbije jaar en plannen te maken voor het nieuwe jaar. 
Dat hebben we als bestuur van stichting World Child Care on-
langs ook gedaan. Graag informeer ik jullie over onze activi-
teiten in 2011 en de plannen voor 2012. Zoals je weet zetten 
we ons als stichting in voor het wel en wee van de weeskin-
deren, die wonen in The Golden House op Phaung Daw Oo 
High School in Mandalay. We hebben veel geïnvesteerd in 
de verbetering van de leef-, woon- en studieomstandigheden 
van deze kinderen, die allen het slachtoffer zijn van de cy-
cloon ‘Nargis’. Deze storm en de daarmee gepaard gaande 
vloedgolf heeft in mei 2008 een grote ramp teweegbracht in 
het zuiden van Myanmar. We voelen ons in ons werk ge-
steund door vele sponsors en donateurs in Nederland. Het 
ontbreekt ons gedurende het jaar aan tijd om jullie goed te 
informeren. Vandaar deze nieuwsbrief! Na het lezen ervan 
zijn jullie weer helemaal op de hoogte. Veel leesplezier! 
 
Nico Schoenmakers 
Secretaris 
 
De woonvoorzieningen 
 
Meisjeshuis 1 heeft een nieuwe keuken gekregen. Die heb-
ben we kunnen realiseren met sponsorgeld van basisschool 
Het Bossche Broek in Den Bosch. Het is een enorme verbe-
tering ten opzichte van eerst. Er kan nu op hoogte gekookt 
worden, er zijn spoelbakken geplaatst en de enorme rijstko-
kers zijn verplaatst van de leefruimte naar de keuken. Alles is 
netjes betegeld, zodat de keuken ook goed schoon te houden 
is. In deze keuken wordt voor alle weeskinderen gekookt. 
Dat gebeurt ’s morgens voor de hele dag. 
 
 
 
 
 
 
 
 

De ene dag kookt leidster 
Cho Cho met een aantal kin- 
deren en de andere dag is leidster 
Tsai Tsai aan de beurt. De kinderen ko- 
ken graag, zeker in de nieuwe keuken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De slaapkamer van de staf is nu verdeeld in een kantoortje 
en slaapkamer. Er moet alleen nog wat meubilair aange-
schaft worden. Maar dat kunnen we laten maken in de tim-
merwerkplaats op school. Meisjeshuis 1 is opnieuw geschil-
derd en heeft aan de achterkant een afdak gekregen. Buiten 
zijn twee nieuwe douches en twee nieuwe toiletten gereali-
seerd. Bovenop het gebouwtje is de drinkwatertank geplaatst. 
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                       Aan meisjeshuis 2 hebben we nog niet zoveel  
                gedaan. Dat wordt één van de projecten in 2012.  
         Met name de plafonds, de elektrische bedradingen en 
het sanitair zijn aan vervanging toe. We hebben op de bega-
ne grond wel een opslaghok weg laten breken, waardoor er 
nu een mooie open ruimte is ontstaan. Daar krijgen de kinde-
ren die in het examenjaar zitten bijles. Daarover later meer. 
 
 
 
 
 
 
 
 

In januari vorig jaar vertelden we jullie dat we met steun van 
basisschool Het Bossche Broek in Den Bosch een nieuw 
bamboehuis hebben kunnen bouwen voor de jongens. Dat 
geldt ook voor een stenen gebouw met twee toiletten en 
watervoorziening. Dit jaar hebben we het terrein om het huis 
laten bestraten en is er een fatsoenlijke wasplaats voor de 
jongens gerealiseerd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
In 2011 heeft zich een sponsor uit Groot-Brittannië gemeld 
en in goed overleg hebben we tekeningen laten maken voor 
een ‘family style’ huis. Dat is inmiddels vrijwel gereed. Er kun-
nen straks 33 kinderen wonen. Het huis moet nog wel volle-
dig ingericht worden. Deze foto’s dateren uit september 2011. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gelukkig heeft er in 2011 
een aantal grote sponsoracties 
plaatsgevonden voor onze stichting, 
zodat we kunnen investeren in aankleding, meu- 
bels en slaapspullen. Als huis 4 klaar is, worden de kin- 
deren opnieuw verdeeld over de vier huizen: de jongere meis-
jes bij elkaar, de oudere meisjes bij elkaar, de jongere jon-
gens bij elkaar en de oudere jongens bij elkaar. Het streven 
is om in elk huis niet meer dan 35 kinderen te plaatsen, zo-
dat er voldoende leef-, slaap-, speel- en studieruimte is. 
 
De groentetuin 
 
Naast meisjeshuis 1 heeft een tijdlang een flink stuk land 
braakgelegen. Op advies en met steun van onze stichting is 
daar een groentetuin aangelegd. Eind 2010 hebben zeven 
kinderen een officiële tuinbouwtraining gevolgd. Een buiten-
landse sponsor heeft een watertank gesponsord voor irriga-
tie van de groentetuin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
De tuin heeft echter plaats moeten maken voor het nieuwe 
huis. We gaan tijdens ons volgende werkbezoek in februari 
2012 kijken of we een flink stuk land aan kunnen kopen in 
de buurt van de school. Het zou mooi zijn als er een paar 
keer per week groente geoogst kan worden. Dat maakt het 
weeshuis een stuk minder afhankelijk. Er zijn een aantal 
jongeren die inmiddels geslaagd zijn voor hun examen en 
graag een vervolgopleiding willen volgen. Een aantal van 
hen zal dat doen vanuit The Golden House. Ze zijn nog te 
jong om op zichzelf te wonen en hebben daar ook geen 
geld voor. Door een aantal jongeren verantwoordelijk te 
maken voor de groentetuin, kunnen ze een bijdrage leveren 
aan The Golden House. Op die manier betalen ze in natura 
voor hun kost en inwoning. Wij vinden dat als stichting een 
mooie formule, die op meerdere terreinen toepasbaar is. 
 



NIEUWSBRIEF DECEMBER 2011 
 
  3 

                      Kindsponsoring 
 
       We hebben momenteel 15 kindsponsors, die tezamen 19 
kinderen sponsoren. Dat zijn de kinderen die dit het hardste 
nodig hebben, omdat zij geen ouders of familie meer heb-
ben en dus The Golden House (voorlopig) niet zullen verla-
ten. Yi Mon zorgt ervoor dat de sponsorouders in Nederland 
(en inmiddels zelfs in België en Duitsland) per e-mail contact 
kunnen onderhouden met hun sponsorkind. Uiteraard komt 
de maandelijkse bijdrage van de sponsorouders voor een 
groot deel ten goede aan de hele woongroep. Maar als het 
sponsorkind bijvoorbeeld nieuwe kleding of schoolspullen 
nodig heeft dan kan daarin voorzien worden. 
 
Het bedrag dat de sponsorouders doneren gaat voor de vol-
le honderd procent naar het project. Dat geldt ook voor gif-
ten, donaties én het geld dat tijdens sponsoracties op scholen 
en in kerken wordt bijeengebracht. Wij als vrijwilligers be-
kostigen onze werkbezoeken aan het project volledig zelf. 
We zouden het niet anders willen. Zo houden we het zuiver 
voor iedereen die onze stichting een warm hart toedraagt. 
 
Tijdens onze werkbezoeken nemen we vaak kleine presen-
tjes mee voor de sponsorkinderen. Die krijgen we van de 
sponsorouders en overhandigen we persoonlijk. De meisjes 
zijn blij met een leuk kettinkje of armbandje en de jongens 
met een stoer t-shirt of een leuke pet. 
 
Het aantal kindsponsors groeit gestaag, maar het is ons nog 
niet gelukt om de groep van gesponsorde kinderen uit te 
breiden tot een stuk of vijftig. Dat aantal is wel ons streven, om-
dat de groep dan grotendeels selfsupporting is qua eten, drin-
ken, kleding en schoolspullen. Veel mensen vinden € 31,- 
per maand best een flink bedrag. Vandaar dat we eind 2010 
besloten hebben om een drietal vormen van persoonlijke 
sponsoring aan te bieden. 
 
De sponsorvormen zijn: 
• € 11,- per maand voor kleding en schoolspullen 
• € 20,- per maand voor eten en drinken 
• € 31,- per maand voor het totaalpakket 
 

Stichting World Child Care 
is een Algemeen Nut Beogen- 
de Instelling en dat betekent dat je 
jouw schenking aan onze stichting op 
kunt geven aan de Belastingdienst. Afhankelijk 
van de hoogte van je inkomen en je schenkingen aan 
andere Goede Doelen krijg je dan een deel daarvan terug. 
Dan is € 31,- per maand misschien toch een overweging 
waard? 
 
Wat schaft de stichting zoal aan? 
 
In onze vorige nieuwsbrief vertelden we dat in Myanmar zo’n 
beetje alles te koop is wat je nodig hebt voor een normaal 
bestaan. Het is ook nog eens twee- tot vijfmaal zo goedkoop 
als in Nederland. Ons sponsorgeld besteden we dan ook het 
liefst ter plaatse. Door als stichting zaken als keukengerei, 
hygiënische producten, kleding, slaapbenodigdheden en edu-
catiemateriaal in kleine winkeltjes te kopen, stimuleren we de 
lokale economie en komt het geld niet bij de overheid terecht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Remedial teaching & Vervolgonderwijs 
 
Gratis onderwijs voor kansarme kinderen. Dat is waar het al-
lemaal om draait op de Phaung Daw Oo High School in Man-
dalay. Het schoolhoofd U Nayaka is een monnik met het hart 
op de goede plaats. Zijn school telt momenteel ruim 7000 
leerlingen. Die grootschaligheid komt de kwaliteit van het 
onderwijs niet altijd ten goede. Daar kunnen wij als stichting  
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                       helaas weinig aan veranderen. De kinderen op  
                de school komen uit de stad Mandalay en de wijde  
     omgeving. Ook kinderen van etnische minderheden (klei-
ne bevolkingsgroepen) zijn welkom op de school en er is 
een huis waar ruim tachtig straatkinderen wonen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor onze weeskinderen geldt dat zij precies hetzelfde on-
derwijsprogramma doorlopen als andere kinderen op deze pri-
vate  school. Het onderwijssysteem in Myanmar, van kleuter-
school tot en met middelbare school, bestaat uit elf leerja-
ren. Ongeveer 40% van de kinderen haalt de eerste keer het 
eindexamen. Het slagingspercentage is zo laag omdat van-
af leerjaar tien verplicht de boeken van het staatsonderwijs 
gebruikt moeten worden. Voor veel kinderen is de overgang 
van leerjaar negen naar leerjaar tien te groot. Daar komt bij 
dat de klassen soms wel uit vijfenzeventig leerlingen be-
staan en alles uit het hoofd geleerd wordt. Vandaar dat we 
als stichting willen investeren in Remedial Teaching (bijles) 
voor de kinderen in The Golden House, zodat hun slagings-
kansen aanzienlijk verbeterd worden. 
 
Na drie pogingen heeft zo’n 60% van de kinderen het offi-
ciële staatsexamen gehaald. Zij kunnen vervolgens door-
stromen naar een beroepsopleiding. En dat is van wezenlijk 
belang voor hun toekomst. De hoogte van hun eindcijfers 
bepaalt op welk niveau de kinderen kunnen instromen in het 
beroepsonderwijs. Dit vervolgonderwijs is altijd staatsonder-
wijs en dus niet gratis. Omdat veel van de kinderen geen fa-
milie hebben om op terug te vallen, wil stichting World Child 
Care de kinderen in het weeshuis ook gaan ondersteunen 
bij hun vervolgstudie. Voor de beeldvorming: een studie op 
LBO-niveau kost 150 euro per jaar en een MBO-studie kost 
het dubbele. 
 
Als de jongeren klaar zijn op PDO High School moeten ze 
een jaar wachten voordat ze aan een vervolgstudie mogen  

beginnen. In dat jaar kun- 
nen ze op school vrijwilligers- 
werk doen. In mei 2011 zijn vier 
jongeren geslaagd voor hun eindexamen. 
Zij willen graag aan een vervolgstudie beginnen. 
Deze groep wordt uiteraard jaarlijks groter. Om de kosten 
daarvan te kunnen betalen, legt stichting World Child Care 
een studiereserve aan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Than Htunt Aung        Phyo Ko Ko          Thu Zar Win         Thet Thet Swe 
 
Het Fioretti College in Veghel heeft in 2011 een sponsor-
loop gehouden voor onze stichting en gaat dat de komende 
twee jaar ook doen. Een flink deel van die sponsorinkom-
sten willen we besteden aan Remedial Teaching en de stu-
diereserve voor het vervolgonderwijs. 
 
Tegelijkertijd is het de bedoeling dat deze jongeren iets te-
rug gaan doen voor het weeshuis. Het is namelijk zeer aan-
nemelijk dat ze er nog vele jaren zullen wonen, totdat ze  
hun studie hebben voltooid en/of werk gevonden hebben. Als 
jongeren bijvoorbeeld een timmeropleiding gaan volgen, kun-
nen ze met het hout dat wij aanschaffen stoelen, tafels, kas-
ten en kozijnen maken. Als ze een agrarische opleiding vol-
gen, kunnen ze op het door ons aangekochte stuk land-
bouwgrond groenten en fruit verbouwen voor de anderen. 
Op die manier dragen ze hun steentje bij en wordt The Gol-
den House steeds meer selfsupporting. 
 
Promotiefilm op de website 
 
Op onze website www.worldchildcare.org staan twee linkjes 
naar de promotiefilm van The Golden House. De film is ge-
maakt naar aanleiding van opnames in januari 2011. Hoe-
wel inmiddels veel van de zaken waarover in de film gespro-
ken wordt gerealiseerd zijn, geeft de film een zeer goed beeld  
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                     van de situatie ter plaatse. Tijdens het werkbe- 
             zoek in februari 2012 zullen we nieuwe beelden ma- 
      ken, waarna we de film weer zullen actualiseren. 
 
Birmese kinderen zijn erg muzikaal 
 
In de vorige nieuwsbrief vertelden we jullie hoe muzikaal de 
Birmese kinderen zijn. Ze zingen de hele dag. Met name 
Justin Bieber is erg populair bij de jongere kinderen. In ja-
nuari 2011 bezocht de Canadese zanger en songwriter Ross 
Green de school. Tijdens een verblijf van een maand heeft 
hij samen met de kinderen van The Golden House en de 
kinderen van The Hostel (straatkinderen) het lied 'Hello my 
name is...' geschreven en opgenomen. Er is ook een video-
clip van gemaakt en veel van het filmwerk is door de kinde-
ren zelf gedaan. De tweede song 'High hopes and class' is 
door leerlingen van leerjaar 9 gemaakt. Je vindt de linkjes 
naar deze songs op onze website www.worldchildcare.org 
onder hetzelfde tabblad als de promotievideo. Een geweldig 
project waar onze weeskinderen veel van geleerd hebben 
en wat een blijvende herinnering opgeleverd heeft. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bestuurswisseling World Child Care 
 
Het was Frank Dirks, de voorzitter van onze stichting, die een 
week na de cycloon in mei 2008 in Birma was en met een 
Boeddhistische monnik van de Phaung Daw Oo High School 
sprak over de kinderen die tijdens de ramp wees waren ge-
worden. Deze kinderen werden in tentenkampen gestopt. De 
erbarmelijke leefomstandigheden én het feit dat deze kinde-
ren ’s nachts geroofd werden voor kinderarbeid en prostitu-
tie in Thailand, Laos en Cambodja, deed Frank besluiten om 
de school te helpen met de opvang van (in eerste instantie) 
70 kinderen. Frank schreef al zijn vrienden en zakenrelaties 
aan en heeft met het opgehaalde sponsorgeld twee huizen 
aan kunnen kopen aan de rand van het schoolterrein. 

Tim  en Nico, twee vrienden 
van Frank, zijn zo bij het pro- 
ject betrokken geraakt. We hebben 
in 2009 samen de stichting World Child 
Care opgericht. Ons bestuur bestaat momenteel 
uit Frank Dirks (voorzitter), Tim van Ederen (penningmeester) 
en Nico Schoenmakers (secretaris). Frederique Schoenma-
kers is als vrijwilliger bij de stichting betrokken. 
 
In het afgelopen jaar is gebleken dat het voor Frank en Tim 
door allerlei omstandigheden moeilijk is om voldoende tijd te 
steken in hun bestuursfunctie. Daardoor stagneerden soms 
de werkprocessen en de besluitvorming, en dat is jammer 
voor de voortgang van het project, voor Nico en Frederique, 
en - het allerbelangrijkste - voor de kinderen en de staf ter 
plaatse. Frank en Tim hebben daarom besloten om hun be-
stuursfunctie beschikbaar te stellen. Beiden blijven wel als 
adviseur bij het project betrokken. Met name Frank zal nog 
regelmatig de school bezoeken, omdat hij ook betrokken is 
bij de ICT en kleine deelprojecten. Frank en Nico zullen 
daarom in februari 2012 samen een werkbezoek afleggen. 
Besloten is dat Nico de stichting gaat voortzetten met twee 
andere bestuurders. Op dit moment worden daartoe ge-
schikte kandidaten benaderd. Ook willen we meer vrijwilli-
gers aan ons binden, die bereid zijn allerlei klusjes te doen. 
Dus als je graag mee je schouders onder ons werk wilt zet-
ten, op welke manier dan ook, ben je van harte uitgenodigd 
om daarover eens van gedachten te wisselen. Voor jullie als 
kindsponsors, donateurs en belangstellenden verandert er 
niets. Behalve dan dat jullie vaker van ons gaan horen! 
 
De verjaardag van Frank 
 
Toen Frank op 16 juni, een dag na z’n verjaardag, z’n mail-
box opende, maakte zijn hart een sprongetje. Kijk maar 
eens naar onderstaande foto’s. 
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                   Yi Mon, de hoofdleidster van The Golden House  
           schreef: “Proficiat met je verjaardag, Frank. Vandaag  
       hebben we met de jongste kinderen een klein feestje 
gehouden ter gelegenheid van jouw verjaardag. We hebben 
spelletjes gedaan en wat lekkers gedronken!” Geweldig als 
een groep kinderen op meer dan 8000 kilometer afstand op 
je verjaardag aan je denkt en een leuke dag heeft! 
 
Oproep tot samenwerken 
 
Stichting World Child Care kan haar werk niet verrichten zon-
der de bereidwilligheid van scholen, organisaties en bedrij-
ven om dit Goede Doel een warm hart toedragen. In onze 
nieuwsbrieven en op onze website publiceren we wat we 
met het ontvangen sponsorgeld hebben gedaan. 
 
Mocht je zelf op een school werken, ben je actief voor een 
organisatie die wellicht iets voor ons kan betekenen of doet 
jouw bedrijf elk jaar iets voor een Goed Doel? Beveel dan 
stichting World Child Care eens aan! Met heel veel plezier 
komen we een kwartier, half uur of zelfs een uur vertellen 
over het project. Die presentatie kan helemaal afgestemd 
worden op het publiek. We gebruiken daarbij allerlei korte 
en langere filmpjes, want beelden (met tekst en muziek) zeg-
gen veel meer dan alleen droge tekst. De apparatuur bren-
gen we desgewenst zelf  mee. Overleg eens of jouw school, 
organisatie of bedrijf een sponsoractie zou kunnen opzetten 
voor stichting World Child Care. Of wellicht kun je ons als 
bestuur wel in contact brengen met een geschikte partij. 
Dank alvast voor het meedenken en tot een volgende keer! 
 
Contactgegevens stichting World Child Care 
 
Voorzitter:             Frank Dirks 
Secretaris:            Nico Schoenmakers 
Penningmeester:  Tim van Ederen 
 
A   Milrooijseweg 9 
      5258 KE Berlicum 
T    073-5215544 
M   06-10306983 
E   info@worldchildcare.org 
W  www.worldchildcare.org 


