
 

 

 

 

PROJEKT: KROVNI POKROV 

Dom za djecu “WIDE” je sirotište koje se nalazi u Tiruvannmalaiu, Tamil Naduu u Indiji. Kumari Xavier, 
osnivačica WIDE-a, i sama je odrasla u sirotištu. Sada je osnovala vlastito sirotište zajedno sa suprugom 
Xavierom 2003. Godine. Moto sirotišta je postao: “Jer svako dijete zaslužuje obitelj.” Ovaj moto je i 
danas načelo institucije. U obitelji WIDE-a nalati se oko tridesetero djece dobi između 5 i 15 godina koji 
su uz pomoć sirotišta otkrili pravi dom s voljenom obitelji. Sirotište im osigurava hranu, odjeću, 
obrazovanje i sretno djetinjstvo. Kako bi mogli jamčiti zadovoljavanje osnovnih poteba djece, WIDE 
uvijek rado prihvaća sponzore i ispomoć. 2010. Godine WIDE je dobio novu, veću kuću financiranu od 
strane zaklade za potporu širokog opsega iz Nizozemske. 

Okolnosti djece u ovom sirotištu vrlo su različita, neka su potpuna siročad, a neka samo djelomično. Djeca 
imaju svoju dnevnu rutinu: ustaju u 5.30 ujutro, obavljaju osnovnu higijenu. Jutarnje bogosluženje počinje 
molitvom koju slijedi doručak u 7.30 ujutro. U 8 sati i trideset minuta djeca napuštaju dom u vlastitom 
školskom autobusu koji smo si napokon mogli priuštiti prošle godine. Djeca svoj ručak jedu u školi i u 5 
sati popodne vraćaju se kući. Tamo ih čeka popodnevna zakuska; mlijeko i keksi. Nakon što su napisali 
domaći rad, mogu se slobodno igrati do osam sati navečer kada je vrijeme večere. Ovaj raspored provodi 
se tijekom radnih dana u tjednu. Vikendom djeca imaju različite aktivnosti poput lekcija iz engleskog, 
informatike, joge i terapije slikanjem, koje se odvijaju u njihovim spavaćim sobama, stoga je ideja da se 
djeci omogući poseban prostor otporan na vremenske prilike. S obzirom da terasa ne nudi zaštitu ni od 
sunca ni od kiše ni od magle, ovaj se prostor može koristiti samo tijekom tri ljetna mjeseca, od lipnja do 
kolovoza, u slučaju da ne padne kiša. 

Ovo se može postići natkrivanjem terase krovnim pokrovom, ptetvarajući je u prostoriju s posebnom 
namjenom. Potrebni su krov i bočne oplate od stakla koje bi se mogle otvarati i zatvarati. Tako bi se ova 
velika prostorija mogla koristiti tijekom cijele godine. 

Totalna procjena troškova je 6500eura  

Ako biste htjeli doprinijeti ovom projektu, molimo vas da nas kontaktirate. 

 

  

 


