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Inleiding en een stukje geschiedenis
Stichting World Child Care (WCC) zet zich sinds 2008 in
voor een groep (wees)kinderen en jongeren uit arme gezinnen op de Phaung Daw Oo (PDO) High School in de stad
Mandalay in Myanmar. Een cycloon had op dat moment het
zuiden van het land geteisterd, met 1 miljoen daklozen tot
gevolg. We konden 75 weeskinderen uit het rampgebied opvangen door de aankoop van twee huizen aan de rand van
het schoolterrein.

The Golden House
Voor de kinderen in The Golden
House konden we met steun van vele
sponsoren uit Nederland en het buitenland twee
nieuwe toekomstbestendige huizen bouwen. Het derde
huis is opgeknapt en kan nog jaren mee. Op het gebied van
begeleiding, koken, hygiëne, kleding, schoolspullen en andere benodigdheden hebben we alles op orde. Dat is fijn,
maar daarmee is het verschil met andere woongroepen op
het schoolterrein groter geworden.

Andere woongroepen
Sinds de oprichting richt Stichting World Child Care zich op
drie concrete doelstellingen:
1. Verbeteren van de levensomstandigheden
2. Vernieuwen, verbeteren en onderhouden van huisvesting
3. Financieren van vervolgstudie en remedial teaching
Inmiddels wonen er zo’n 180 kinderen in de drie huizen, die
samen de woongroep The Golden House vormen. De ‘Golden House Family’ is een hechte en warme leefgemeenschap op het schoolterrein van de PDO High School.
Na het afronden van de middelbare school kunnen onze
kinderen deelnemen aan het door ons opgezette Bridging
Program. Een programma gericht op het verbeteren van het
Engels van de kinderen, op het gebied van lezen, schrijven
en spreken. In het onderwijs, het toerisme en het opkomende bedrijfsleven heeft Myanmar grote behoefte aan jongeren die goed Engels kennen en kunnen.

Op het schoolterrein wonen 50 straatkinderen, 200 meisjes
van etnische afkomst, 300 oudere meisjes en 650 novicen
(jonge monniken). Als we de kinderen van The Golden House
daarbij optellen, komen we op 1.400 jongens en meisjes die
permanent op het schoolterrein leven. Daar komen dagelijks
nog ruim 5.500 kinderen bij, die te voet, op de fiets en met
de bus naar school komen. Al deze 7.000 kinderen krijgen
gratis onderwijs op de school, die zo groot is als een dorp.
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Etnische woongroep
Tijdens werkbezoeken constateren we steeds weer
dat vooral de huisvesting van de etnische meisjes erbarmelijk is. Het onderkomen bestaat uit een stenen gebouw
van twee verdiepingen, met daar tegenaan gebouwd een
bamboehuis van twee verdiepingen.

Er zijn vier slaapzalen. In elke slaapzaal leven maar liefst 50
meisjes. Er is veel te weinig slaap-, eet- en studieruimte.
Veel etnische meisjes komen uit provincies waar het een
stuk koeler is dan in de stad. Regelmatig is er een kind ziek,
dat vervolgens de hele slaapzaal aansteekt. Sommige kinderen slapen op het balkon. Als het een keer hard regent,
moeten zij naar binnen en is er zo weinig plaats dat de
kinderen rechtop zittend moeten slapen.

Faciliteiten
Er zijn nauwelijks faciliteiten
voor de meisjes. Er is geen fatsoenlijke wasplaats en er zijn slechts twee toiletten voor 200 meisjes.

Toiletgebouwtje

Wasplaats
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Het huis heeft geen eigen keuken. De grotere meisjes koken zelf in groepjes in een veel te
kleine keuken. Voor de kleintjes wordt gekookt in een kookgebouwtje. Daar wordt het eten ook opgegeten, omdat het
etnische woongebouw geen centrale eet-, studie- en recreatieruimte heeft.

Eén van de huidige gebouwen is van de Duitse stichting
Förderverein Myanmar. Wij hebben
contact gehad met deze stichting. Zij vinden het geen probleem om het huidige pand
af te breken als er iets goeds voor in de plaats komt.
Deze stichting is bereid om een financiële bijdrage te doen
voor de herbouw van de woonvoorziening.
Hoofdmonnik U Nayaka wil graag een fundering waarop we
in eerste instantie drie bouwlagen plaatsen. Op die manier
kunnen de huidige 200 meisjes een nieuw onderkomen krijgen. Het gebouw zou er in basis hetzelfde uit kunnen zien
als één van de gebouwen van de woongeroep The Golden
House: beneden toiletten, een wasplaats (ook voor kleding),
een keuken en een grote eet-, studie- en recreatiezaal. Op
de eerste en tweede verdieping komen slaapzalen en slaapkamers voor de staf. Het gebouw zou qua grondoppervlak
ongeveer anderhalf keer groter worden dan het huis op de
foto hieronder.

Elke dag weer behelpen in de keuken
Stichting World Child Care heeft de mogelijkheden bekeken
om de huizen van de etnische groep te herbouwen en ook
deze kinderen een fatsoenlijk onderkomen te bieden. Ons uitgangspunt is bouwen op de plaats waar de huidige huizen
staan. Bouwen op een nieuwe plek leidt hoogstwaarschijnlijk tot meer permanente bewoning op het schoolterrein. Dat
is in onze ogen niet wenselijk.

Het ‘voorbeeldhuis’ van de woongroep The Golden House
Alle gebouwen op het terrein van de PDO High School worden door de eigen schoolarchitecten getekend. De PDO
High School is zelf de aannemer en huurt de werklieden in.
Daarmee wordt veel geld bespaard.
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Succesfactoren
Stichting World Child Care staat achter de plannen
van het schoolhoofd U Nayaka, maar heeft wel een aantal
restricties meegegeven. Die voorwaarden zijn gebaseerd op
het succes van The Golden House:





De etnische woongroep gaat geleid worden door een
aantal toegewijde stafleden.
De stafleden van de etnische woongroep gaan samenwerken met de staf van The Golden House om kennis
en vaardigheden uit te kunnen wisselen.
De betreffende stafleden onderhouden goed contact
met onze stichting.
WCC houdt in de toekomst toezicht op de financiële
steun voor de dagelijkse benodigdheden, de verbeteringen en het onderhoud.

Hoofmonnik U Nayaka onderschrijft onze voorwaarden en
geeft aan dit te willen en kunnen realiseren.

De kostenraming voor de
nieuwbouw van de etnische
woongroep ziet er als volgt uit:
Onderdelen

Kosten

1

Fundering & Bouwlaag 1

€ 70.000,-

2

Bouwlaag 2

€ 40.000,-

3

Bouwlaag 3

€ 40.000,-

4

Tijdelijke woonvoorziening

€ 10.000,-

5

Inrichting gebouw

€ 10.000,-

Totaal

€ 170.000,-

We kunnen als stichting maar een deel van de bouwkosten
opbrengen. Er is inmiddels steun toegezegd door drie projectpartners, waarmee we al eerder samenwerkten.
Beschikbare financiële middelen

Tijdelijke huisvesting
De bouw van een nieuw gebouw zal driekwart jaar duren. In
die tijd worden de etnische meisjes gehuisvest in een nog te
bouwen tijdelijke woonvoorziening bij een nabijgelegen Boeddhistisch nonnenklooster. Die tijdelijke voorziening kan gehandhaafd blijven voor de nonnen, nadat de etnische meisjes hun nieuwe gebouw op het PDO-schoolterrein betrokken
hebben.

Financiers

Kosten

1

Stichting World Child Care

€ 70.000,-

2

Förderverein Myanmar (Duitsland)

€ 10.000,-

3

Brian Pringle (Australië)

€ 15.000,-

Totaal

€ 95.000,-

Kostenraming

Op dit moment hebben we ongeveer 56% van de bouwkosten gedekt. We zoeken nog partners voor de resterende
€75.000,- en zijn daartoe in gesprek met enkele partijen.

De schoolarchitecten hebben inmiddels een kostenraming
gemaakt voor de nieuwbouw van de etnische woongroep.
Omdat we in 2012 en 2014 voor de woongroep The Golden
House met hulp van sponsors twee panden gezet hebben,
weten we dat hun kostenraming een realistische inschatting
is. Het grondoppervlak van het nieuwe huis is 12 x 20 = 240
vierkante meter. Uiteraard wordt er pas met de bouw gestart
als de financiële dekking van de nieuwbouw rond is. We hopen dat dit medio 2017 het geval zal zijn.

Door te investeren in nieuwbouw voor deze groep verbeteren de woon- en leefomstandigheden van 200 etnische meisjes. Helpt u ons mee? WCC zal zorgdragen voor de planning en coördinatie. U wordt uiteraard op de hoogte gehouden van de voortgang. Meerdere keren per jaar is er een
stichtingsbestuurder ter plaatse om de voortgang te controleren en de lopende zaken te bespreken. Onze bestuurders reizen op eigen kosten, omdat we elke gesponsorde
euro ter plaatse willen besteden.
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The Colourful House
Hieronder krijgt u een indruk van de indeling van
The Colourful House. Op verzoek van de etnische meisjes
gaat het woongebouw die naam dragen. Een fraaie naam
voor een gemêleerde groep van enthousiaste meisjes, die
het verdienen om onder goede omstandigheden te leven.
Helpt u ons mee om dit plan te realiseren? Hartelijk dank!

Stichting World Child Care
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Nico Schoenmakers (secretaris)
Milrooijseweg 9, 5258 KE Berlicum
073-5215544 | 06-10306983
info@wordchilcare.org
www.wordchildcare.org
www.facebook.com/StichtingWorldChildCare

DANK VOOR UW STEUN EN VERTROUWEN!
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