
‘Leer  

alsof je voor eeuwig zou leven 

Leef  

alsof je morgen zou sterven’ 

Mahatma Gandhi 

Nieuwsbrief november 2013, Stichting 

Onderwijs voor India 

 

In deze nieuwsbrief: 

 Korte inleiding 

 Uitnodiging voor Muziekmiddag op 

Kaag 24 november 

 Uitnodiging nieuwjaarsborrel 12 januari 

 Op zoek naar een goed boek? 

 Kort Nieuws: 

  - Update over bestedingen 

  - Eileen’s Fashion Webshop 

   

Madurai, februari 2013.  



Beste vrienden van Stichting Onderwijs voor India, 

 

Op zondag 29 september stond er een donateurbijeenkomst gepland om onze vaste donateurs op 

de hoogte te houden van de projecten van Stichting Onderwijs voor India onder het genot van een 

hapje en een drankje. Wellicht als gevolg van overvolle agenda’s, hebben we voor deze 

bijeenkomst helaas geen aanmeldingen mogen ontvangen. We hebben ons dan ook genoodzaakt 

gezien om de bijeenkomst van 29 september te annuleren.  

  

Tot onze grote vreugde kregen we naderhand van een aantal mensen te horen dat zij toch graag 

hierbij aanwezig hadden willen zijn. Volgend jaar zullen wij dan ook zeker weer een dergelijke 

bijeenkomst organiseren met dan wellicht een betere opkomst en in ieder geval veel gezelligheid. 

 

De komende tijd organiseren wij weer een aantal evenementen, waarvoor u de uitnodigingen 

verderop in deze nieuwsbrief vindt. Op 24 november kunt u genieten van muziek van de band 

Partners en op 12 januari luiden wij graag het nieuwe jaar met u in onder het genot van een 

borrel. Tijdens de laatste gelegenheid is er ook de mogelijkheid om een presentatie bij te wonen 

over de activiteiten van de stichting.  

 

We vinden het erg belangrijk om onze donateurs regelmatig een update te geven van de 

werkzaamheden die Stichting Onderwijs voor India uitvoert. We zijn erg blij met het vertrouwen 

dat onze vaste donateurs in ons stellen en hun (periodieke) bijdrage stelt ons in staat om de 

jongeren in Zuid-India te kunnen blijven helpen met het bouwen aan een betere toekomst voor 

henzelf en hun familie. 

 

Hartelijk dank voor uw steun of zoals ze in Tamil Nadu zeggen: Nanri! 

 

Vriendelijke groet, 

 

Het bestuur van Stichting Onderwijs voor India 

 

Nelle Kooren 

Marije van Lent 

Kees Kooren 

Rosaline Mouget 

Omdat ieder kind recht heeft op onderwijs dat een verschil maakt. 

Trichy, februari 2013. 



& 

Organiseren een spetterende muziekmiddag op 24 november 2013. We gaan luisteren naar een 
vriendenclub die al meer dan 30 jaar enthousiast muziek maakt. 

 
‘PARTNERS’ 

 
bestaat uit Ted, Erwin en Peter, twee gitaristen en een zanger die ook nog de mondharmonica blaast en 

percussie speelt. Zij komen uit het Rotterdamse 
en spelen evergreens, maar laten ook pittige Spaanse klanken horen, 

latinsongs, jazz, blues en zelfs stevige swingende rockklanken! 
 

Voor mensen die hun vrienden of familie meenemen, geven wij een speciale groepskorting. Komt U met 
zijn vieren,  dan betaalt U slechts € 50,00 (een korting van € 2,50 pp!) 

 
Aanmelden kan bij stalmeester Adriaan Tieleman: info@destalopdekaag.nl of 0636105829. 

PARTNERS:  
www.partners-in-music.nl 

Datum: 24 november 2013 
Waar: Stal op de Kaag 
Julianalaan 13A 
2159LB De Kaag 
Tijd: 15.00 – 17.00 uur 

Kosten € 15,00 pp 
4 Personen voor € 50,00 

Prijzen zijn incl. koffie vooraf 
en een drankje in de pauze 
Graag aanmelden via: 
info@destalopdekaag.nl 
06-36105829  



Wij hopen u te mogen verwelkomen op zon-
dag 12 januari in de Stal op de Kaag. 
Hartelijke Groet, namens het bestuur, 

 
Stichting Onderwijs voor India 

Tijd: 15.00u—18.00u 
Locatie: Stal op de Kaag, julianalaan 13a, 2159 LB Kaag 

Drankjes kosten €2,50, hapjes zijn inclusief 
 

Graag aanmelden voor de borrel via e-mail of telefoon bij: 
Nelle Kooren: info@onderwijsvoorindia.nl, 0614368512 

Adriaan Tieleman: info@destalopdekaag.nl, 0636105829 

Nodigen u van harte uit om het aanstaande 
nieuwe jaar te komen vieren op 12 januari 2014 
vanaf 15.00u in de Stal op de Kaag. Het belooft 
een feestelijke middag te worden met lekkere 

amuzes, drankjes, een loterij met heerlijke, 
aantrekkelijke en handige cadeaus en een 

presentatie over de activiteiten van de stichting 
voor wie wil.  

 
Wij brengen op deze avond de Nederlandse en 
Indiase cultuur en keuken bij elkaar om u een 

prachtige avond te bezorgen. Entree is gratis en u 
wordt verwelkomd met een Indiase thee en een 

hapje, daarna kosten drankjes € 2,50.  

& 



Lekker lezen: koop een boek bij YouBeDo 

Op zoek naar een boek voor uzelf of als cadeautje? Bij YouBeDo.com kunt u boeken kopen, waar-

bij u 10% kunt schenken aan een goed doel zoals Stichting Onderwijs voor India. U kunt hier ook 

boekenbonnen kopen. Hier beneden vindt u vast een aantal suggesties voor door de schoorsteen of 

onder de kerstboom! Naast literatuur vindt u op YouBeDo.com ook boeken over geschiedenis, 

filosofie, spiritualitiet, gezondheid, reizen, koken, sport, hobbies en lifestyle en nog veel meer. Om 

een boek of boekenbon te kopen gaat u naar:  

 

https://www.youbedo.com/action/charities/view/526/onderwijs-voor-india.html  

Recent verschenen: En uit de bergen kwam de echo (Khaled Hosseini) 

 

Voor de driejarige Pari is haar grote broer Abdullah meer een vader dan een broer. 

Voor de tienjarige Abdullah is zijn zusje alles. Als Pari noodgedwongen wordt ver-

kocht aan een rijk maar kinderloos echtpaar in Kabul, zet dat een reeks gebeurtenis-

sen in gang die een ontroerend en onthutsend beeld geven van de problemen waar-

mee mensen geconfronteerd worden. Gedreven door zijn inlevingsvermogen en 

psychologische inzicht, waardoor De vliegeraar en Duizend schitterende zonnen 

wereldwijde bestsellers werden, toont Khaled Hosseini zich in En uit de bergen 

kwam de echo eens te meer een geboren verhalenverteller. 

(www.youbedo.com) 

Over YouBeDo 

 

“Wij geloven dat - net als bij het delen van geluk -  je er samen be-

ter van wordt als je deelt. YouBeDo.com doneert daarom 10% van 

het aankoopbedrag aan een goed doel dat de klant zelf kiest. De 

donatie wordt berekend over het aankoopbedrag exclusief btw. Aan 

het begin van iedere nieuwe maand worden de donaties aan de 

goede doelen overgemaakt. Daarnaast sturen we maandelijks een 

nieuwsbrief met daarin het overzicht van de gedoneerde bedragen.” 

Voorbeeld boekenbon van  

YouBeDo.com 

Heeft u ook een suggestie voor een goed, leuk of spannend boek, laat het ons weten, dan delen 

wij dit namens u bijvoorbeeld via onze Facebook-pagina. 

Tip van het bestuur: Het wonderbaarlijke voorval met de hond in de nacht 

(Mark Haddon) 

 

Mark Haddon beschrijft op ontroerende en zeer geestige wijze de wereld van een 

autistische jongen. Christopher is in zijn eentje nooit verder geweest dan het einde 

van de straat, maar wanneer blijkt dat de hond van de buurvrouw vermoord is, gaat 

hij op onderzoek uit. Hij begint aan een onvergetelijke reis die zijn veilige wereld 

volledig op zijn kop zet. 

Tip van het bestuur: Meneer Ibrahim en de bloemen van de Koran  

(Eric-Emmanuel Schmitt) 

 

In het Parijs van de jaren zestig van de vorige eeuw raakt Momo, een joods jongetje 

van twaalf jaar, bevriend met de oude Arabische kruidenier in de Rue Bleue. Maar 

schijn bedriegt: Meneer Ibrahim, de kruidenier, is geen Arabier, de Rue Bleue is 

niet blauw en het kind is misschien niet joods. Een ontroerend en tegelijkertijd 

grappig verhaal, dat je in één adem uitleest.   



Update Bestedingen 

Dankzij groeiende steun waarvoor wij zeer dankbaar zijn, kunnen steeds meer kinderen een 

vervolgopleiding volgen en is er ook ruimte voor bestedingen aan betere voorzieningen en 

personeel voor bijvoorbeeld het kindertehuis in Madurai en het kindertehuis in Trichy. Voor het 

huidige schooljaar (van juni 2013 tot mei 2014) is inmiddels 5000 euro uitgegeven aan het project 

vervolgonderwijs en er zal nog 5000 euro volgen voor het tweede semester. We hebben op dit 

moment 60 meisjes en jongens die hiervan studeren en naar school gaan. Het project 

vervolgonderwijs is een project waarin jongens en meisjes vier tot zes jaar een opleiding volgen 

met steun van Stichting Onderwijs voor India. Wij willen hen niet halverwege in de steek laten en 

kijken daarom altijd vooruit. De stichting heeft naast vaste donaties sinds de laatste nieuwsbrief 

nog 1100 euro extra opgehaald en wil voor mei 2014 nog 5400 euro bij elkaar verzamelen. Dit 

gaan wij doen door het organiseren van evenementen zoals u in deze nieuwsbrief vindt en door het 

doen van aanvragen bij verschillende instellingen. Voor vragen over de bestedingen kunt u contact 

opnemen met Kees (keeskooren@onderwijsvoorindia.nl). U kunt hier ook de jaarrekening(en) 

opvragen als u dat wilt. 

Eileen’s Fashion webshop  

Eileen’s Fashion: 10 % van de jaaropbrengsten van Eileen’s Fashion, gaat naar Stichting 

Onderwijs voor India. Er is een najaarsstart gemaakt met het Franse merk Moussaillon. Van dit 

merk hebben wij op dit moment op voorraad regenkleding jongens/meisjes, regenlaarsjes jongens/

meisjes, multi sweaters, longsleeves jongens/meisjes sjaals en leggings. Deze collectie is geheel op 

elkaar afgestemd qua kleuren. Daarnaast kun je bij Eileen’s Fashion nu ook het merk Country Kids 

vinden. Country Kids heeft de beenmode verzorgd voor de bruidsmeisjes tijdens The Royal 

Wedding van William en Kate, kortom Country Kids is de absolute topper onder de beenmode.   

 

Eileen’s Fashion levert kwalitatief goede kleding tegen een betaalbare prijs. Kleding die lekker zit 

en waar je je goed in voelt. Bij Eileen’s Fashion kan je daarom altijd terecht voor persoonlijk 

(styling)advies. Ben je niet zeker van de maat, stuur een mail en dan wordt de kleding tot in detail 

voor je opgemeten. “Wij vinden het uiterst belangrijk om de klant te voorzien van zijn of haar  

perfecte aankoop.”  

U kunt hen vinden op: 

www.eileensfashion.nl en e-bay; 

Facebook: Eileen’s Fashion; 

Twitter: @Eileensfashion. 

Top, dames, ga naar:  

http://bit.ly/19zTc0O 

Country kids sokken, jongens, ga  

naar: http://bit.ly/1dIn4to 

Moussaillon, longsleeve, meisjes, 

ga naar: http://bit.ly/1cz1kil 

Moussaillon, sweater, jongens, 

ga naar: http://bit.ly/HBcoRA Tuniek, dames, ga naar:  

http://bit.ly/18HLKPL 

http://www.eileensfashion.nl


Stichting Onderwijs voor India 

Sanderijnstraat 41-II 

1055BP Amsterdam 

info@onderwijsvoorindia.nl 

Tel. 0614368512 

Kvk: 34280158 

Fiscaal nr: 818323942 (ANBI) 

www.onderwijsvoorindia.nl 

Hartelijk dank voor alle steun. Wij hopen te 

mogen blijven samenwerken met u en onze 

partners in India om te kunnen investeren in 

onderwijs. 

 

Nelle Kooren, voorzitter 

Marije van Lent, secretaris 

Kees Kooren, penningmeester 

Rosaline Mouget, algemeen bestuurslid 

Hekwerk voor de veiligheid van het 

Wendalinum Children Home in Trichy, een 

kindertehuis in een arm landbouw gebied 

waar kinderen anders lange afstanden 

moeten afleggen naar school. 

De communicanten van de Joannes de 

Doperkerk zamelden vorig jaar geld in voor 

de bekostiging van het hekwerk. Op de foto 

boven ziet u een aantal meisjes dat in het 

tehuis verblijft. Het tehuis is vorig jaar in 

gebruik genomen. Er verblijven ongeveer 20 

meisjes op dit moment. (Foto’s: Sevai 

Society, zomer 2013). 

Omdat wij dromen van een wereld waarin ieder kind opgroeit  

in vrede en veiligheid, omringd door liefde. 

http://www.onderwijsvoorindia.nl

