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Beste (kind)sponsoren en donateurs
Myanmar is de laatste twee jaar regelmatig positief in
het nieuws. Dat was hard nodig na vijftig jaar militaire onderdrukking. Wie ooit het land bezocht heeft, kan bevestigen dat
er een ongelooflijk optimistisch volk woont. Ondanks de repressie heeft iedereen z’n blik op de toekomst gericht. Het
maakt niet uit met wie je spreekt: jong of oud, arm of welgesteld, vrouw of man. Er zit een enorme veerkracht in eenieder om iets van het leven te maken. Dat merken we ook
op de Phaung Daw Oo High School, waar we als stichting
ons hoofdproject hebben. De kinderen zijn enorm leergierig
en zitten vol toekomstplannen.

Het is niet de enige woongroep op de PDO High School.
Er wonen namelijk ook 75 straatkinderen, 150 kinderen van etnische
afkomst, 300 grotere meisjes en 700 novicen
(jonge monniken) op het schoolterrein. Met de kinderen
in The Golden House erbij opgeteld wonen er dus zo’n
1.500 kinderen permanent op het schoolterrein. Te voet, op
de fiets en met de bus komen daar dagelijks nog 5.500 kinderen bij. Die 7.000 kinderen krijgen allemaal gratis onderwijs op deze school, die zo groot is als een dorp.
I have a dream…
Het optimisme, de oprechtheid, de dromen en de warme
belangstelling van iedereen in Myanmar heeft Frederique
Schoenmakers - de Groot geïnspireerd om een boekje samen te stellen over deze prachtige en kleurrijke mensen.
Frederique is de vrouw van de secretaris van stichting World
Child Care en is zelf ook als vrijwilliger actief. Ze heeft het
project al diverse malen bezocht. In het boekje, dat als titel
heeft gekregen ‘I have a dream… dromen van vier generaties Birmezen’, vertellen tien kinderen uit The Golden House
hun levensverhaal en delen ze hun toekomstplannen met
de lezer.

Inmiddels wonen er zo’n 150 kinderen in de vier huizen, die
samen The Golden House vormen. Het begon in 2008 met
een groep van 75 weeskinderen in twee huizen. Daarvan wonen er nog 50 in het weeshuis. De andere 25 wonen weer in
hun geboortedorp. Familieleden, die de cycloon Nargis overleefd hebben, hebben hun bestaan weer opgebouwd en zich
ontfermd over hun neefjes en nichtjes. De 50 weeskinderen
‘van het eerste uur’, die nog in The Golden House wonen,
hebben er 100 vriendjes en vriendinnetjes bij gekregen.
Voor alle duidelijkheid: dat zijn geen weeskinderen, maar met
name kinderen uit arme gezinnen uit de regio, die niet naar
school zouden kunnen als ze niet in The Golden House
zouden kunnen wonen. Enkele kinderen zijn van Etnische
afkomst en enkele kinderen zijn vanwege gezinsproblemen
door de overheid uit huis geplaatst. ‘The Golden House
Family’ is een hechte en warme leefgemeenschap geworden op het schoolterrein van de PDO High School.
Volg ons via onze website www.worldchildcare.org of op
Facebook via www.facebook.com/StichtingWorldChildCare.
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Ook U Nayaka, het schoolhoofd van de
PDO High School, vertelt over zijn dromen. Hij begon twintig jaar geleden met het lesgeven onder een boom
aan de armste kinderen uit de wijk. Veel van zijn dromen
zijn inmiddels uitgekomen, maar hij heeft er nog enkele.
Verderop in het boek vertelt Yi Mon, de hoofdleidster van
The Golden House, over haar leven, haar passie en haar
dromen. Daarnaast zijn de ouders van Yi Mon geïnterviewd,
haar oma van 82 en niet te vergeten Frank Dirks, die in
2008 het project gestart is.
In The Golden House ben ik helemaal
op mijn plek. We hebben het best goed
voor elkaar. En het allerbelangrijkste:
ik kan naar school en heb de kans om
iets van mijn leven te maken. Ik wou
dat alle kinderen in ons land die mogelijkheid hadden. Helaas is dat niet zo.
Als ik nu een wens zou mogen doen
dan zou ik dat meteen veranderen.

Update huisvesting
Het jaar 2013 stond voor een
deel in het teken van nieuwe huisvesting.
Even een korte update: Frank Dirks, de oprichter
van het project heeft in 2008 met hulp van vele donateurs
twee huizen aan kunnen kopen aan de rand van het schoolterrein. In 2010 hebben we als stichting een bamboehuis
kunnen bouwen voor de grotere jongens. In 2011 hebben we
onder andere een nieuwe keuken kunnen realiseren, waar
driemaal daags gekookt wordt voor de hele groep. Begin
2012 is er samen met een private Australische donateur een
fraaie woonvoorziening gerealiseerd die plaats biedt aan 30
oudere meisjes (huis 4). Eén van de twee huizen ‘van het
eerste uur’ begon in een slechte staat te geraken. Renovatie zou zonde van het geld geweest zijn. Samen met de
eerder genoemde Australische donateur hebben we in 2013
een compleet nieuw huis kunnen neerzetten (huis 2).

Zar Ni Khaing, 13 jaar, half wees
Het boekje is fraai geïllustreerd met vele foto’s van de geïnterviewden, het project en het dagelijks leven in Myanmar.
Velen hebben vrijwel belangeloos meegewerkt aan de totstandkoming en daar zijn we als stichting erg dankbaar voor.
Alle geïnterviewden hebben een Engelstalig exemplaar gekregen. Dat is in juli 2013 uitgereikt tijdens een werkbezoek
en dat was een feestje (zie ook pagina 6). De kinderen hebben nauwelijks foto’s van zichzelf en laat staan dat hun levensverhaal in een boekje opgetekend is.
Uiteraard krijgen alle sponsorouders een exemplaar van het
boekje als dank voor hun steun in de afgelopen jaren. Mocht
u ook graag een Nederlandstalig exemplaar willen ontvangen, maak dan een donatie van minimaal €15,00 over op
rekeningnummer NL22 INGB 0005 1176 35 t.n.v. stichting
World Child Care in Berlicum. Vermeld bij de omschrijving
‘donatie met boekgeschenk’ en uiteraard uw adresgegevens. Wij zullen u het boekje dan kosteloos toesturen.

Huis 1

Huis 2 (nieuw)

Huis 3 (bamboehuis)

Huis 4 (Pandaw House)
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De woongroep The Golden House bestaat
momenteel uit vier huizen, die naast elkaar staan.
Waarschijnlijk wordt huis 1 het onderkomen voor de kleine
jongens. Het bamboehuis blijft de huisvesting voor de grote
jongens. The Pandaw House en het nieuwe gebouw gaan
dienst doen als onderkomen worden voor de kleine en grote
meisjes. En dat is de grootste groep.
Inmiddels is de bouw van het nieuwe huis gereed en kan de
afwerking beginnen. Op de begane grond is er een grote
multifunctionele ruimte gerealiseerd voor eten, studeren, bijles en recreatie, inclusief twee toiletten en twee douches.
De eerste etage is een slaapzaal voor zo'n 40 kinderen. De
tweede etage is door de school zelf geplaatst en zal dienst
gaan doen als ruimte voor trainingen en meetings. Zoals het
er nu uitziet kan het gebouw in februari in gebruik genomen
worden, nadat het geschilderd en ingericht is. Voor de inrichting draagt stichting World Child Care zorg.
Het nieuwe huis was een forse investering van € 60.000,-.
Dit was mogelijk doordat onze sponsoracties in samenwerking met basisscholen, middelbare scholen en kerken in de
afgelopen jaren succesvol waren. Stichting World Child Care
mocht ook veel donaties ontvangen van bedrijven en organisaties. De eerder genoemde Australische sponsor heeft
eenderde van de kosten voor zijn rekening genomen. Het
geld van de kindsponsors is hier uiteraard niet voor gebruikt.
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Kindsponsprogramma voor basisvoorzieningen
We hebben momenteel 17 kindsponsors, die in totaal 18 kinderen sponsoren (zie foto’s). Dit zijn de kinderen die dit het
hardste nodig hebben, omdat zij geen ouders of familie meer
hebben en dus The Golden House (voorlopig) niet zullen verlaten. Yi Mon zorgt ervoor dat de sponsorouders in Nederland en België 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 volle honderd procent naar het project.
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Tijdens onze werkbezoeken nemen we
soms kleine presentjes 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 ongeveer vijftig. Dat aantal is wel ons streven, omdat
de groep dan grotendeels selfsupporting is qua basisvoorzieningen: eten, drinken, kleding en schoolspullen. Op dit moment vragen deze basisvoorzieningen nog om een constante investering van onze stichting.
Om u een beeld te geven: Een basismaaltijd kost € 0,50 per
kind per dag. Voor 150 kinderen is dat ruim € 25.000,- per
jaar. Dat kunnen we niet betalen. Daar komt bij dat wij als
stichting vinden dat voeding primair de verantwoordelijkheid
van de school is. We dragen er wel toe bij dat de maaltijden
voedzaam zijn door geld beschikbaar te stellen voor vlees,
vis, eieren en fruit. Voor € 10,- extra kan de hele groep weer
een dag gezonder eten dan normaal. 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.

De stafleden
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. De 150 kinderen
van The Golden House staan onder de bezielende leiding
van vier vrouwen van rond de dertig jaar, die 24 uur per dag
en 365 dagen per jaar met de kinderen samenleven. Drie
van hen kende u waarschijnlijk al (v.l.n.r.): Tsai Tsai, Yi Mon
en Cho Cho.

Daar is Yi bijgekomen. Zij is de nieuwe kokkin van The Golden House. Ze staat nog niet op de foto. Yi Mon is de hoofdleidster en heeft de dagelijkse leiding. Tsai Tsai en Cho Cho
zorgen voor toezicht en studiebegeleiding. Ze worden geholpen door vier jongemannen van begin twintig, die toezicht
houden op de jongensgroepen. Drie van de vier jongemannen staan op de foto hieronder. Dat zijn Nyein Chan, Myo
Myn Zaw en Htoo Thwin. Ko Ko Naing staat niet op de foto.

Mocht u overwegen om een kind te gaan sponsoren dan
zijn dit de mogelijkheden:
• € 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 Beogende
Instelling (ANBI) en dat betekent dat u uw schenking aan onze stichting op kunt geven aan de Belastingdienst. Afhankelijk van de hoogte van uw inkomen en uw schenkingen aan
andere goede doelen krijgt u dan een deel daarvan terug.

In de afgelopen vijf jaar hebben we als stichting een warme
vriendschaps- en vertrouwensband opgebouwd met de staf.
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Bijles en vervolgstudie
Op pagina 2, 3 en 4 van deze nieuwsbrief hebben we al verslag gedaan van de huisvesting en het kindsponsorprogramma. Dat zijn twee belangrijke peilers van ons stichtingsbeleid.
De derde peiler - educatie - komt hieronder aan bod.
Vervolgstudie
De zomervakantie in Myanmar valt in de maanden april en
mei. In maart vinden de eindexamens plaats. Voor de jongeren in leerjaar 11 is dit elk jaar opnieuw heel spannend.
Ze zijn heel gemotiveerd en hebben hard gestudeerd. Toch
slaagt de eerste keer maar 40% van de jongeren. Niet slagen betekent per definitie dat het gehele schooljaar overgedaan moet worden. Na drie pogingen heeft zo'n 60% van
de kinderen het officiële staatsexamen gehaald. Zij kunnen
vervolgens doorstromen naar een beroepsopleiding of de
(deeltijd) universiteit in de stad.
Jongeren uit The Golden House, die gemotiveerd zijn om na
hun middelbare school verder te studeren, worden daarbij
ondersteund (binnen de financiële mogelijkheden van de
stichting). We hebben hiertoe een studiefonds in het leven
geroepen, dat gesteund wordt door stichting Frangipani uit
Nederland. Een vervolgstudie in Myanmar kost zo'n € 300,per persoon per jaar. We reserveren per jongere een bedrag van € 1.200,- voor de gehele studie. Nadat ze hun vervolgstudie hebben afgerond, kunnen ze op zoek gaan naar
een baan waarmee ze in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien en The Golden House kunnen verlaten. Op dit
moment zijn acht jongeren op kosten van de stichting bezig
met een vervolgstudie (en één op kosten van PDO High
School). We hopen deze groep in de toekomst verder te kunnen uitbreiden. Een deel van onze jaarlijkse sponsoropbrengsten gaat naar het studiefonds.
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Bijles
Het lage slagingspercentage in Myanmar heeft als oorzaak
dat het onderwijs hoofdzakelijk overdrachtelijk is en de kinderen alles vanbuiten moeten leren. Echt snappen doen ze
de opgaven van de exacte vakken vaak niet. Daar komt bij
dat de leerlingen in de laatste twee jaar verplicht de door de
staat voorgeschreven Engelstalige boeken moeten gebruiken. Lang niet altijd sluit het tot dan toe genoten onderwijs
aan bij de lesstof voor het staatsexamen en vaak is de beheersing van de Engelse taal onvoldoende om de lesstof en
de examens te begrijpen. Stichting World Child Care start in
2014 met een pilot om het niveau van de Engelse taalbeheersing op te schroeven door de kinderen van The Golden
House extra bijles te geven. Als de pilot slaagt, wordt er de
komende jaren structureel geïnvesteerd in Engelse bijles.
Werkbezoek juli 2013
In de zomervakantie hebben onze voorzitter Nanneke van
Drunen, secretaris Nico Schoenmakers en zijn vrouw Frederique Schoenmakers - de Groot een werkbezoek gebracht
aan het project. Zij werden vergezeld door Claire de Groot,
de zus van Frederique en Annemarie Dezaire. Annemarie
heeft namens Fontys Pabo een onderzoek verricht naar de
mogelijkheden om elke drie maanden twee Nederlandse
studenten uit te zenden naar de school om Engelse les te
geven. Annemarie heeft een handboek geschreven voor de
studenten en een presentatie verzorgd op de Pabo. De eerste enthousiaste studenten hebben zich inmiddels gemeld.
Als dit project gaat lopen, kunnen we een flinke boost geven
aan het Engelstalige onderwijs op de PDO High School. Annemarie en Claire zijn inmiddels lid geworden van de stichting.
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Tijdens het werkbezoek is Nanneke helemaal bijgepraat over het project. Het was haar eerste werkbezoek en ze was blij om iedereen te ontmoeten waarover ze al anderhalf jaar meepraat tijdens de stichtingsvergaderingen. Nanneke vervult haar voorzittersrol met verve!
Tijdens het werkbezoek hebben we een aantal bijzondere
activiteiten ondernomen. Eén van die activiteiten was het
overhandigen van het boekje ‘I have a dream…’ aan alle kinderen en volwassenen die we geïnterviewd en gefotografeerd hebben. We refereerden er op pagina 2 van deze
nieuwsbrief al even aan.

V.l.n.r.: U Nayaka, Nico Schoenmakers, Yi Mon en Nann Myint

Een andere bijzondere gebeurtenis was een bezoek aan het
Pyin U Lwin park met het alle kinderen van The Golden
House. Dat zijn prachtige Engelse tuinen. Het was een geweldige excursie waar nog dagen over nagepraat is.

Een gebeurtenis die we
ook zeker willen noemen is
een werkbezoek aan de weeshuizen van de Nederlandse stichting Care for
Children. Deze weeshuizen liggen aan het Inle meer.
Het was een zeer leerzaam en hartverwarmend bezoek en
we zijn gastvrij onthaald. Onze collega’s van Care for Children en de lokale staf verrichten goed werk voor de kinderen.
Bedankt voor uw steun en belangstelling!
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 salariskosten, reiskosten en
nauwelijks overheadkosten. Het bestuur draagt zelf de kosten voor het beheer van de stichting en de reiskosten worden volledig zelf betaald. Zo proberen we het voor onze donateurs en sponsors zo transparant mogelijk te houden. Elke
geschonken euro is een euro op locatie. Door het opgehaalde sponsorgeld ter plaatse te besteden, helpen we niet
alleen de (wees)kinderen, maar stimuleren we ook de lokale
ondernemers. Omdat alles in Myanmar betrekkelijk goedkoop
is, nemen wij nooit (gebruikte) materialen of spullen mee,
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 2014.

