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Beste (kind)sponsoren en donateurs
Myanmar is de laatste anderhalf jaar regelmatig positief in het nieuws. Dat kan u niet ontgaan zijn. Er waait een
nieuwe wind in het land. De ex-generaal Thein Sein, die nu
aan het hoofd van het de regering staat, lijkt het een stuk
beter voor te hebben met de 55 miljoen inwoners van zijn
land dan de voormalige regering. Het is de eerste ‘civiele’ president na 50 jaar militaire dictatuur. Oppositieleidster Aung
San Suu Kyi is in november 2010 vrijgelaten en heeft in april
2012 een zetel in het parlement verworven voor haar partij
de National League for Democracy.

Aung San Suu Kyi bedankt haar kiezers

van de kinderen onderwijs
volgt op één van de duizenden
scholen die opgezet zijn door de
Boeddhistische monniken en nonnen
in het land. Eén van die scholen is de Phaung
Daw Oo High School In de miljoenenstad Mandalay.
PDO High School in Mandalay
Op de PDO High School zijn, zoals u weet, in het najaar van
2008 zo’n 70 weeskinderen opgevangen. De directe aanleiding was de cycloon ‘Nargis’, die in mei van dat jaar in het
zuiden van het land tienduizenden kinderen wees had gemaakt. Maar tevens het feit dat het militaire regime niets voor
de slachtoffers gedaan heeft. Eén miljoen mensen zijn destijds
dakloos geworden en honderdduizend mensen zijn gedood.
Het initiatief voor de aankoop van de eerste twee woonhuizen voor de weeskinderen lag bij Frank Dirks. Hij bevond
zich toevallig enkele dagen na de ramp in Myanmar en was
met name geschokt door het feit dat de weeskinderen ’s nachts
uit de opvangkampen werden geroofd voor kinderarbeid in
Thailand, Laos en Cambodja. Hij heeft met steun van donateurs uit Nederland de schoolleiding van de PDO High School
kunnen helpen.

Zomaar een greep uit de laatste ontwikkelingen: Er is een
wapenstilstand gesloten met de Karen, een opstandige etnische bevolkingsgroep. Politieke gevangen zijn vrijgelaten
en de mensen mogen weer vrijuit spreken over politieke aangelegenheden. Internet is gedeeltelijk vrijgegeven, buitenlandse multinationals gaan investeren in de wederopbouw van
het land en de VS hebben het importverbod opgeheven. Daarmee heeft ook het toerisme een enorme impuls gekregen.
En dat is hard nodig. Want de sporen van de militaire dictatuur en uitbuiting zijn diep. Het overgrote deel van de bevolking is straatarm en verdient nauwelijks genoeg om voldoende voedsel, kleding en andere levensbenodigdheden
te kopen. Laat staan om het onderwijs voor hun kinderen te
kunnen bekostigen. Wil je staatsonderwijs volgen in Myanmar dan kost dat namelijk veel geld. Vandaar dat het gros

Een deel van het schoolterrein met rechts de weeshuizen
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Op de PDO High School krijgen 7000 kinderen uit arme gezinnen gratis onderwijs. Zij doorlopen daar de kleuterschool, lagere school en middelbare school.
Twintig jaar geleden startte de monnik U Nayaka, die nu hoofd
van de school is, met lesgeven aan de armste kinderen uit
de stad. Hij deed dat gewoon onder een boom. Dankzij de
hulp van buitenlandse hulporganisaties is de school uitgegroeid tot het opleidingsinstituut wat het vandaag de dag is.
Stichting World Child Care

Stichting World Child Care
heeft in 2010 een bamboehuis
kunnen bouwen voor de grotere jongens. In 2011 hebben we onder andere
een nieuwe keuken kunnen bouwen, waar driemaal
daags gekookt wordt voor de hele groep. Begin dit 2012 is
er samen met een private Australische donateur een fraaie
woonvoorziening gerealiseerd die plaats biedt aan 30 oudere
meisjes. In de toekomst kan dit huis nog uitgebreid worden
met twee verdiepingen. De woongroep The Golden House
bestaat momenteel uit vier huizen, die langs elkaar staan.

Kort na de aankoop van de huizen heeft Frank, samen met
een aantal vrijwilligers uit Nederland, de stichting World
Child Care opgericht. Met steun van zakelijke sponsoren en
particuliere donateurs heeft de stichting in eerste instantie
kunnen investeren in betere huisvesting, sanitaire voorzieningen, toiletartikelen, een nieuwe keuken, gezondere voeding,
kleding, slaapgerei en schoolspullen.
The Golden House
De woongroep, die al vrij snel de naam The Golden House
kreeg, bestaat momenteel uit zo’n 120 kinderen in de leeftijd
van 4 t/m 18 jaar. De helft van de kinderen is wees en de
andere helft van de groep bestaat uit meisjes en jongens uit
arme gezinnen die door allerlei omstandigheden niet thuis
kunnen wonen.

Een deel van de jongste kinderen

Huis 1

Huis 2

Huis 3 (bamboehuis)

Huis 4 (nieuw)

Bovengenoemde investeringen waren mogelijk doordat de
leden van de stichting sponsoracties opgezet hebben in samenwerking met basisscholen en middelbare scholen in Nederland, alsmede met kerken. We zijn inmiddels ruim vier jaar
verder en hebben veel aan de woon-, leef- en studieomstandigheden van deze kinderen kunnen verbeteren.
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De stafleden van The Golden House
Om als stichting je werk goed te kunnen verrichten, is
het van groot belang dat je kunt bouwen op de mensen die
ter plaatse verantwoordelijk zijn voor de kinderen. De 120
kinderen van The Golden House staan onder de bezielende
leiding van drie vrouwen van rond de dertig jaar, die 24 uur
per dag en 365 dagen per jaar met de kinderen samenleven. Zij worden geholpen bij hun werkzaamheden door
vier jonge mannen van begin twintig, die toezicht houden op
de jongensgroepen. De zeven stafleden zijn zeer toegewijd,
koken voor de kinderen, helpen bij de dagelijkse gang van
zaken en geven studiebegeleiding. Als u een kind sponsort
dan hebt u rechtstreeks contact met de hoofdleidster Yi
Mon. Zij houdt u tweemaal per jaar op de hoogte van de
vorderingen van uw sponsorkind en stuurt u enkele foto’s.
Graag stellen we de dames aan u voor:

Basisvoorzieningen
Zaken als gezonde voeding,
kleding, slaapspullen en schoolspullen zijn telkens opnieuw nodig.
Dit vraagt om een constante investering van
onze stichting. Om u een beeld te geven: Een basismaaltijd
kost € 0,50 per kind per dag. Voor 120 kinderen is dat ruim
€ 20.000,- per jaar. Wij vinden als stichting dat de school
hier primair voor verantwoordelijk is. We dragen er als stichting wel toe bij dat de maaltijden voedzaam zijn door extra
geld beschikbaar te stellen voor vlees, vis, eieren en fruit.
Voor € 10,- extra kan de hele groep weer een dag gezonder
eten dan normaal.

Elke ochtend wordt er voor de hele dag gekookt

V.l.n.r.: Cho Cho, Tsai Tsai en hoofdleidster Yi Mon
Toekomstplannen
Het lijkt alsof we als stichting de zaakjes inmiddels aardig
op orde hebben. Gedeeltelijk is dat ook zo. We hebben veel
kunnen verbeteren aan de levensomstandigheden voor de
kinderen. Maar we zijn er nog niet! De komende twee jaar wil
stichting World Child Care haar activiteiten richten op de
volgende drie deelprojecten:

Voor hetzelfde bedrag koop je op de lokale markt een set
kleding of een schooluniform en schoolspullen voor een kind.
Dat geldt ook voor een set slaapspullen (matrasje, deken,
kussen en klamboe) of een setje toiletartikelen (voor een heel
jaar). Vaak gebruiken we tijdens sponsoracties het bedrag
van € 10,- als voorbeeld voor Nederlandse kinderen om inzichtelijk te maken wat de kosten voor levensonderhoud in
Myanmar bedragen.
Voor de bovengenoemde basisvoorzieningen zetten we met
name het geld van de kinsponsors in. Twintig kinderen hebben op dit moment sponsorouders in Nederland. Het zou mooi
zijn als we deze groep in de toekomst kunnen verdubbelen.
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Inrichting huis 2
Zoals gezegd bestaat de woongroep The Golden
House uit vier gebouwen. Huis 2 verkeerde echter in
een zeer slechte staat. Daarom zijn we als stichting samen
met de Australische donateur gestart met de herbouw van
huis 2. Het nieuwe gebouw zal vergelijkbaar zijn met huis
nummer 4 (zie pagina 2). Op de benedenetage wordt een
multifunctionele ruimte voor eten, bijles en recreatie gerealiseerd. De bovenetage wordt een slaapzaal voor de kleinere jongens. Er worden ook meteen nieuwe toiletten en
douches gebouwd.

willen in september graag
beginnen aan het eerste leerjaar van hun vervolgstudie. De
laatste vier kinderen al aan hun tweede leerjaar. Maar een vervolgstudie kost in Myanmar
altijd geld. Gelukkig zijn de kosten te overzien, namelijk zo’n
€ 300,- per kind per jaar. Stichting World Child Care wil een
studiereserve aanleggen, zodat de groeiende groep afgestudeerden vanuit The Golden House in de stad kan gaan
studeren. Dat kan een studie zijn aan de (deeltijd) universiteit,
een vakopleiding of een combinatie van die twee. Mocht u
belangstelling hebben om de studie van één van deze twaalf
kinderen te sponsoren, neem dan contact met ons op. De
jongeren zijn erg gemotiveerd om te studeren.

Besteding van het opgehaalde geld
De sloop van het oude huis is momenteel in volle gang
We starten binnenkort met de nieuwbouw. Daarna moet het
huis nog ingericht worden met schoolmeubilair, stapelbedden, opbergkisten, gordijnen, ventilatoren, horren en nog
veel meer. Om dit te kunnen bekostigen, organiseren we op
dit moment allerlei sponsoracties in samenwerking met scholen en kerken. Mocht u daarvoor ideeën hebben dan horen
we dat graag.
Vervolgstudie
Inmiddels zijn er twaalf kinderen van The Golden House afgestudeerd. Als stichting vinden we het belangrijk dat de opleiding van de jongeren niet stopt na de middelbare school,
maar dat ze ook echt een vak leren. Alleen dan kunnen ze
later in hun eigen levensonderhoud voorzien en het (wees)
huis verlaten. De eerste acht kinderen in de volgende kolom

De komende jaren is er voor stichting World Child Care nog
genoeg werk aan de winkel. Dat kunnen we echter alleen
maar met steun van kindsponsors en particuliere donateurs
enerzijds en scholen en kerken anderzijds. Het is goed om
te weten dat wij uw sponsorgeld voor 100% ter plaatse besteden. Omdat onze stichting gerund wordt door enthousiaste
vrijwilligers, hebben we geen salaris- en overheadkosten.
Door het geld ter plaatse te besteden, helpen we niet alleen
de (wees)kinderen, maar stimuleren we ook nog eens de lokale ondernemers. Omdat alles in Myanmar betrekkelijk goedkoop is, nemen wij nooit (gebruikte) materialen of spullen
mee naar Myanmar, maar schaffen we alles ter plaatse aan.
Ten overvloede melden we dat de PDO High School alleen
werkt met lokale bedrijfjes die niet overheidsgebonden zijn.
Alvast hartelijk dank voor uw steun en belangstelling in 2013.

