Stalen kas kinderdorp
Dominicaanse Republiek

Kinderdorp: 64 weeskinderen
Land:
Dominicaanse Republiek
Project:
bouwen van een stalen broeikas

In ons kinderdorp Hogar Campestre Adventista “Las Palmas” in de Dominicaanse
Republiek geven we op dit moment een thuis aan 64 wees- en verlaten kinderen.
Kinderen die zonder de steun van stichting Internationale Kinderhulp Nederland
(kortweg IKN) in armoede op straat zouden leven en overgeleverd zouden zijn aan
kinderarbeid, misbruik en geweld. Met uw steun geeft IKN deze kinderen een
kans op een volwaardige toekomst.
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In de Dominicaanse Republiek beheert onze Amerikaanse partner International
Children’s Care (kortweg ICC) het kinderdorp ‘Las Palmas’. IKN ondersteunt de
projecten van ICC inmiddels 25 jaar.
In deze 25 jaar hebben we gezien dat honderden wees- en in de steek gelaten
kinderen zijn uitgegroeid tot volwassen mannen en vrouwen. Deze ‘ICC kinderen’
hebben veelal nu zelf een gezin en bouwen inmiddels een eigen bestaan op. Met de
liefdevolle zorg en opleidingsmogelijkheden binnen ons kinderdorp, hebben zij de
kans gekregen uit te groeien tot een volwaardig mens. Met een goede Basis en
diploma’s, in staat om een eigen liefdevol leven op te bouwen.
Met regelmaat keren zij terug naar hun ‘thuis’, het kinderdorp waar zij opgroeiden,
om daar de wekelijkse kerkdienst gezamenlijk te beleven. Of om te ondersteunen
daar waar ondersteuning nodig is. Met hun specifieke kennis en ervaring bouwen zij
mee aan hun kinderdorp. Zo geven zij andere kinderen een kans die zij zelf met
beide handen hebben aangegrepen.
Projectplan: Bouwen van een stalen broeikas.
De kassen in dit kinderdorp zijn gemaakt van hout en doek. Het zijn betaalbare
materialen maar gaan helaas maar kort mee. Termieten vreten de houten constructie
aan en na verloop van tijd stort de kas in.
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IKN heeft een aanvraag gekregen voor het financieren van een stalen kas.
Benodigdheden voor het bouwen van een stalen kas.
Kas 1.215 vierkante meter.
Constructie voor een broeikas in gegalvaniseerde buis van 2,2 mm en 1,2 mm en
gespannen staalkabel 5 mm en verankerd in de vorm van een kapel. Voor een
totale oppervlakte van 1215 vierkante meter, met een nokhoogte van 5,4 meter.
Kunststof plafonddoek en gaaszijden (voor ventilatie), personeel, gereedschap
en technische werkzaamheden zijn inbegrepen.
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ankers 1/2 in gegalvaniseerd ijzer
Gegalvaniseerd kanaal
spaneenheden 5/8 gegalvaniseerd
buis 1 1/2 x 20 x 1,2
Gegalvaniseerd buis 1 1/2
kuub fijn zand
kuub grind
cementafdekking
meter 5mm stalen kabel
meter 4mm stalen kabel
draad nr.12 gegalvaniseerd
draadstang 3/8
moeren 3/8
eindstuk
veer voor eindstuk
Multi tunnel touw
6 x 9 en 4 x 100 meter anti insecten net
6 x 120 meter, 200 micron rol kunststof voor plafond
5,6 x 105 meter, 200 micron rol kunststof voor plafond
gronddoek Geomembrane
rol plastic
desinfectie vloeistof/poeder
nietjes box roestvrijstaal
druppel irrigatiesysteem met accessoires.

Totaal in Dominicaanse Peso’s
Totaal in Euro
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969.200, -€ 17.527, --
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Als u ons project in het kinderdorp ‘Las Palmas’ in de Dominicaanse Republiek
wilt ondersteunen, kunt u een bijdrage overmaken naar:
IBAN: NL67 ABNA 0516 7827 62
t.n.v. STG INTERN KINDERHULP
o.v.v. Stalen kas Dom.Rep.

Wanneer u vragen heeft over dit project of over het kinderdorp in de
Dominicaanse Republiek, kunt u mij bellen op 06-167 388 96
of mailen naar info@internationalekinderhulp.nl

Met hartelijke groeten,

Vasili Triantos
Voorzitter
Stichting Internationale Kinderhulp Nederland
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