DiDi nieuwsbrief
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Stephanie van Koolwijk:

Ongeveer dertig jaar geleden vonden de nonnen van het
St. Jude’s Foundling Home in Jhansi voor hun kindertehuis
een pasgeboren baby. Zij was te vondeling gelegd.
Niet veel later werd dit baby’tje geadopteerd door een
echtpaar uit Berghem. Stephanie van Koolwijk – het te
vondeling gelegde meisje – is nu een zelfbewuste en
dankbare vrouw, die wat terug wil doen voor de nonnen.
En ze wil de kinderen, die nu in het weeshuis zitten,
kansen geven op een goede toekomst.
Als zestienjarige tiener ging Stephanie met een tante
en oom naar India. Ook Jhansi, haar geboorteplaats,
werd bezocht. Het tehuis was er nog steeds,
zelfs het bedje waar ze in had gelegen. De reis
maakte grote indruk op haar. ‘India zat in mijn
bloed’ vertelt Stephanie.
‘Ik wilde heel graag contact houden met het weeshuis, maar wist eerst niet goed hoe. Toen ik 26 jaar
was, ben ik in mijn eentje voor een maand terug
gegaan naar India. Heel spannend, maar ik wilde
het zo graag. En het was zo hartverwarmend om
daar te zijn’.
Maar Stephanie wilde meer. Op 13 november 2007
werd DiDi Foundation geboren, zo genoemd omdat
de kinderen in Jhansi haar ‘didi’ noemden,
wat ‘grote zus’ betekent.

naar het kindertehuis om samen met de nonnen te kijken
wat er het hardste nodig is’, aldus Stephanie. ‘Zo worden de
levensomstandigheden voor de kinderen toch iedere keer
een stukje beter’.
Veel liefs,
Stephanie van Koolwijk,
Renate Brugman en Marlies Langens.
Namens DiDi Foundation
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Bedden en koelkast
Inmiddels bestaat DiDi drie jaar en voor de
kinderen is er veel veranderd. ‘Er is nu dag en nacht stroom.
Er is een nieuwe vloer gelegd’, vertelt Stephanie trots.
‘En allemaal dankzij de donateurs van DiDi. Er zijn nieuwe
bedden met heerlijke matrassen, inclusief dekens en lakens.
Er is een watercooler die zorgt voor koud en gefiltreerd
drinkwater. Er staan nu een wasmachine en drie koelkasten.
Ieder kind is voorzien van twee sets schooluniformen,
schoenen, tassen, lunchboxen en al het benodigde
schoolmateriaal. En de schilder heeft prachtige muurschilderingen gemaakt om de boel flink op te vrolijken’.
Desondanks is de fundering van het kindertehuis slecht en
zou er een compleet nieuw kindertehuis moeten komen.
Dat is dan ook het volgende doel van DiDi Foundation.
‘Totdat we dat geld bijeen hebben, ga ik tweemaal per jaar
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Goede start 2011
Het nieuwe jaar is voorspoedig van start gegaan met een
aantal donaties.
•	Wethouder Chris Ermers van de gemeente Oss nam
afscheid en doneerde het geld van zijn afscheidsreceptie
(€ 4.200,–) aan DiDi.
•	Het parochiebestuur uit Berghem heeft € 5000,–
gedoneerd aan DiDi, omdat zowel Stephanie van Koolwijk
en Renate Brugman (bestuurslid DiDi) afkomstig zijn uit
India/Berghem.
•	Dan hebben we nog onze anonieme donateur uit
Amsterdam, die ons al ruim 1,5 jaar bijstaat met raad en daad.
•	Ook de opbrengst uit de verkoop van Indiase spulletjes en
eten tijdens de Internationale Vrouwendag gaat in de
pot van DiDi.
•	En natuurlijk de Tandartsenpraktijk Berghem die eind
maart een ‘Goede doelen-dag’ organiseerde en een deel
van de opbrengst bestemde voor DiDi. En dat was wel
€ 2000,– Thanxs! Daar kunnen we weer mooie dingen
van doen in Jhansi!

Things to DO

What’s up
In de zomermaanden organiseert DiDi Foundation de eerste
DiDi-Party!
De opbrengst gaat naar DiDi Foundation.
Houd je Facebook in de gaten voor datum en plaats.
In het eerste weekend van september organiseert de Osse
Hockey club een seizoensopening waarbij DiDi aanwezig is
met een uitgebreid kraampje.

Tja, en dan ben je – net als Stephanie – geboren in India,
Hyderabad en ook toevallig in Berghem terechtgekomen en
opgegroeid…
En ben je, uit verwantschap, lid van het bestuur van DiDi
Foundation geworden en ga je binnenkort voor het eerst
terug naar India.
Renate Brugman is ruim 25 jaar geleden geadopteerd door
haar ‘ouders’ in Berghem en heeft eigenlijk nooit getaald
naar haar afkomst. Maar nu gaat ze dan naar India, omdat
ze toch wel wil weten wat voor land het is, waar Stephanie
altijd zo vol passie over praat.
De 26-jarige docente HBO Recht leeft met enigszins
gemengde gevoelens naar de reis toe.
‘Natuurlijk ben ik benieuwd om te zien waar Stef het altijd
over heeft’, licht Renate toe. ‘Tegelijkertijd weet ik dat
het een heftig land is, met veel armoede’. Gelukkig reist
Renate samen met India-ganger Stephanie
en met haar vriend Robert de Wit.
Hij heeft zijn eigen installatiebedrijf
en zal in het kindertehuis gaan
helpen met het maken van
nieuwe sanitaire voorzieningen.
Twee weken verblijven ze
in Jhansi om werkzaamheden in en rondom het
tehuis te verrichten en
uitstapjes met de kinderen
te maken.

• O
 rganiseer een evenement op je school. Denk bijvoorbeeld
aan een hardloop- of muziekwedstrijd, een tweedehands
markt, of wat je maar wilt! DiDi zorgt voor stickers, kaarten
en foto’s om de boel op te fleuren.
•	Nodig ons tegen betaling uit om een presentatie of
lezing te komen geven over India. We zijn er vaak
geweest en hebben mooie verhalen en plaatjes.
•	Sponsor ons door geld, goederen of menskracht aan te
bieden waarmee we in India ons voordeel kunnen doen.
Als tegenprestatie vermelden we dit aanbod op de site en
in de nieuwsbrief.
•	Omdat we een ANBI Stichting zijn (Algemeen Nut
Beogende Instelling) zijn giften van ondernemers
aftrekbaar van de belasting.
•	Is er een evenement in Oss of omgeving waar DiDi goed
bij past, laat het ons dan weten! We staan er graag (gratis) met zelfgemaakte hapjes en Indiase spullen.
•	Weet je niet wat te vragen voor je verjaardag of jubileum?
Vraag een donatie voor DiDi!
•	Doneer! Maak geld over op rekeningnummer 1388.20.805
van de Rabobank ten name van Stichting DiDi Foundation,
o.v.v. ‘vermelding’ of ‘anoniem’.

In de volgende nieuwsbrief
vertelt Renate
over haar
ervaringen.

•	Heb je nog een briljant idee? En wil je weten wat
er allemaal gebeurt binnen Didi? Volg ons dan op
Facebook en Twitter en bezoek regelmatig de website
www.didifoundation.com

Join us

