Tips van Childrenshome en een adoptieouder voor het versturen
van post!
Jaren geleden hebben we adoptieouders geadviseerd, om de
verzendkosten zo laag mogelijk te houden, om pakjes te versturen
via Amazon. Na een aantal maanden hebben we, in overleg met
onze partners in India, adoptieouders moeten vragen om hier mee
te stoppen. Er waren teveel problemen, pakjes kwamen niet aan,
waren opengemaakt en spulletjes waren eruit gehaald.
Inmiddels hebben er veel veranderingen en verbeteringen
plaatsgevonden bij Amazon in India. De bezorging van de pakketjes
zijn nu correct en verlopen prima en er zijn geen problemen meer.
Er zijn inmiddels weer een aantal adoptieouders die via Amazon in
India bestellen, het drukt de verzendkosten. Graag willen we dit
even onder jullie aandacht brengen. Maar als adoptieouders post vanuit Nederland versturen is het
persoonlijker. Ook al is het een klein cadeautje met een brief, dat heeft het veel waarde voor de
kinderen en de familie. Het is natuurlijk ook een optie om je financieel adoptiekind een kaart of brief
te versturen, houd je toch het persoonlijke contact met je financieel adoptiekind, en zo nu en dan
een pakje via Amazon, niet meer dan eenmaal per kwartaal een pakje. Beste mensen, de keuze is
natuurlijk geheel aan jullie, en dit zijn alleen maar tips.
We hebben van een adoptieouder een reactie ontvangen met een aantal tips, deze willen we graag
met jullie delen.
Dag Jan en Lia, op facebook ging het over de extra kosten bij het bezorgen van de pakketjes. Daarop
reageerde ik dat Amazon ook wel een fijne optie is. Ik verstuur mijn pakjes via Amazon, ook een
goed alternatief is Fabindia. Dit heb ik ook al eens gedaan, en dat lukt ook goed, maar is duurder hè.
Andere kleding websites in India aanvaarden vaak geen Europese visakaarten, enkel betaalmiddelen
van India zelf, helaas. Je ziet, ik ben nog steeds zoekende in wat goed en handig is in het versturen
van kadootjes. Ondertussen ken ik de mentaliteit in India ook wel wat. Ik lees dan ook altijd, vooral
bij amazon.in, de reviews en mogelijke foto's die er door klanten zijn bijgevoegd. Als er in de reviews
staat dat er geen legging geleverd is, terwijl die wel bij de uitleg staat, dan weet ik dat het kan
gebeuren dat het geleverd zal worden zonder legging. En daarop baseer ik me dan, of ik al dan niet
toch zal bestellen, of dat ik uitkijk naar een ander setje. Het voordeel is, vind ik, dat het Indiase kleren
zijn. Dat zijn ze gewoon en de kans dat de kinderen het zullen dragen, lijkt me dan veel groter.
Ik weet dus inmiddels wel dat ik geen dure spullen koop, zodat het geen ramp is, stel dat het moest
mislopen met iets. Wat ik er zo handig aan vind, is dat de tijd tussen bestellen en levering, best kort
is, vaak al binnen de week. En binnen de 3 weken heb je de replay brief en foto al, toch leuk! Je hebt
wel visa nodig om te kunnen betalen, maar de koers van de rupee is ongeveer de koers die ik zie bij
een website als TransferWise. De prijzen zijn dus best laag. Vanaf het moment dat de bestelling is
geplaatst, word je per mail meerdere keren op de hoogte gebracht van hoe ver het staat met het
leveringsproces, ook datum van levering is gekend, al bij het plaatsen van de bestelling. Vanaf dat
moment, stuur ik steeds meteen een mail naar SJDT of DEET, met daarin de vermelding dat er een
pakketje onderweg is, de vermoedelijke leveringsdatum en moment, maar ook de foto's van wat ik

besteld heb, voor welk kind. Bij het vermelden van het leveringsadres, op Amazon, heb ik ook hun
telefoonnummer doorgegeven. Dat wordt ook gevraagd, maar dan is het ook mogelijk dat de koerier
met henzelf contact kan opnemen, moest er iets zijn. Ik heb net enkele kleurboekjes (met typische
tekeningen over dingen van in India) en kleurpotloodjes gestuurd en hoop dat ze zullen aankomen
een dezer dagen. Niet groots, maar wel handiger, goedkoper en sneller dan dat ik het zou moeten
sturen vanuit mijn land. Geen gedoe met invoerkosten bij douane of overheid. En ander voordeel is,
dat met het kopen via de locale handelaren, je zo ook nog de locale handelaren van ginder
"sponsort". Hoewel het misschien overkomt alsof ik veel stuur, is dat toch niet zo. Ik volg wel de
adviezen van Childrenshome op.
Hopelijk hebben adoptieouders hier wat aan. Tot op heden, kan ik enkel zeggen dat ik tevreden ben
met de bestellingen en leveringen via amazon.
Beste adoptieouder, bedankt voor je tips.

