Geachte lezer,
Vorig jaar (september 2020) zijn we vol enthousiasme van start gegaan met Cor Young Hearts, een initiatief
dat de jongere generatie de mogelijkheid biedt om zich te verbinden aan een project waarmee ze zich kunnen
identificeren en waaraan ze op een sociale en interactieve manier kunnen bijdragen. Heel graag delen we met
jullie onze ervaringen van afgelopen jaar en ons eerste project met de kinderen van weeshuis Tulip Garden.
In Tulip Garden (India) krijgen kinderen naast onderdak, gezondheidszorg en voeding, óók scholing en een
liefdevol gezinsleven - en daarmee de kans op een goede en zelfstandige toekomst. Met ons project Young
Hearts X Tulip garden hebben een (school)jaar lang hard gewerkt om kinderen met een leerachterstand te
ondersteunen in hun educatie door hen te motiveren, kennis te delen en financieel bij te staan.
Samen met 13 toegewijde Nederlandse buddies hebben we het ‘buddy programma’ gelanceerd. Via dit
programma zijn er 13 kinderen van Tulip Garden tussen de 10 en 18 jaar, op basis van hun studierichting,
gelinkt aan een buddy in Nederland. Door middel van (twee)wekelijkse contactmomenten met hun buddies
hebben deze kinderen gedurende een heel schooljaar inhoudelijke onderwerpen en vragen met betrekking tot
huiswerk kunnen behandelen, en hebben ze in vele gevallen ook een persoonlijke vertrouwensband
opgebouwd. Dit is bijzonder voor hen gezien in India veel in groepsverband gebeurt en er dus weinig één-opéén aandacht is. De resultaten liegen er niet om; niet alleen hebben alle deelnemers van het buddy
programma hun schooljaar gehaald, ook zijn er aanzienlijke verbeteringen geweest in de schoolresultaten van
kinderen in vakken als Computer Science en Wiskunde, én hebben we advies kunnen geven bij het maken van
de juiste keuze voor een universiteit.
Vanuit de financiële hoek zijn er twee succesvolle inzamelingsacties geweest, beiden gedreven vanuit ons
Instagram account stichtingcoryounghearts. De eerste actie in december heeft er toe geleid dat we een laptop
en writing pad hebben kunnen aanschaffen om de contactmomenten met de buddies te faciliteren en de
kwaliteit van het lesgeven te verhogen. Onze laatste actie werd uit nood geboren toen in juni bleek dat er bij
Tulip Garden een groot tekort was aan fruit en vitamines ten gevolge van Covid-19. Met de opbrengsten van
deze inzameling begin juni hebben we alle kinderen van Tulip Garden voor meerdere weken dagelijks van een
stuk fruit en vitaminepil kunnen voorzien.
Om de kinderen af en toe héél even de ellende, onzekerheid en het verdriet rondom Covid-19 te doen
vergeten hebben we tijdens de zomervakantie quiz- en bingo middagen georganiseerd, tot groot plezier van de
kinderen die het zo leuk vonden dat ze het moment van ‘Bingo’ roepen liever uitstelden omdat het spelletje
dan nog even voort zou duren.
Nu het nieuwe schooljaar in aantocht is hebben we besloten Tulip Garden ook komend jaar te ondersteunen
vanuit COR Young Hearts. De focus van het project zal deze keer liggen op de jongere kinderen en het geven
van bijles in de Engelse taal. Tevens zullen we, op herhaaldelijk verzoek van de kinderen, iedere maand een
quiz of bingo-middag organiseren.
Onze dank gaat uit naar Margreet en haar man Peter, de oprichters van Tulip Garden, en Chandana die vanuit
India een enorme hulp is geweest bij het opzetten van de contactmomenten met de buddies, het delen van
schoolmaterialen voor de lessen, het kopen van de laptop en het verzorgen van de prijsjes voor de quiz- en
bingo winnaars. Zonder hen was het ons niet gelukt dit tot een succes te maken!
Helaas heeft Covid-19 er toe geleid dat we afgelopen jaar als COR Young Hearts geen evenementen hebben
kunnen organiseren om onze community te versterken en verder uit te breiden. Hopelijk komt daar komend
jaar verandering in, we houden u hier graag van op de hoogte!
Met vriendelijke groet,
Kim Raijmans en Myrthe Rustemeijer

