Nieuwsbrief oktober 2014, Stichting
Onderwijs voor India
In deze nieuwsbrief:

Korte inleiding
Foto’s


Uitnodiging voor Sinterklaas-event 23
november

Verslag van Nieuwjaarsborrel 2014
Kort Nieuws:

- Bestedingen en resultaten
- Pelgrimsverhalen voor
Onderwijs voor India

‘Leer
alsof je voor eeuwig zou leven
Leef
alsof je morgen zou sterven’
Mahatma Gandhi

Madurai, februari 2013.

Beste vrienden van Stichting Onderwijs voor India,
U heeft helaas al enige tijd niet meer van ons gehoord via de nieuwsbrief, terwijl we als stichting
niet hebben stil gezeten de afgelopen tijd. In januari werd er een nieuwjaarsborrel georganiseerd.
Er zijn verschillende presentaties gegeven zoals voor de communicanten van de Joannes de
Doperkerk in Hoofddorp, tijdens het Meer Jazz festival in Hoofddorp en in de Janskliniek in
Haarlem.
In februari ging Nelle samen met haar ouders, Jos en Mieke, naar India met onder andere als doel
de projecten van de stichting te bezoeken. Door ziekte was het tot ieders grote teleurstelling
uiteindelijk niet mogelijk om naar het zuiden af te reizen. Na terugkeer uit India bleek al snel dat
het met Mieke helemaal niet goed ging. Haar gezondheid ging onverwachts snel achteruit en
uiteindelijk hebben we in mei met veel verdriet afscheid van haar moeten nemen. Naast het
onbeschrijflijk grote gemis voor ons als gezin, mist ook de stichting hiermee een groot fan en
gedreven ambassadeur in de breedste zin van het woord! Mieke heeft met haar onuitputtelijke
energie altijd veel voor ons betekend in het organiseren van allerlei evenementen, mensen
informeren over deze evenementen het enthousiasmeren en werven van donateurs en vrijwilligers
en zelfs het maken van teksten van folders en flyers.
U zult begrijpen dat een dergelijk moeilijke periode in de persoonlijk sfeer een impact heeft op de
werkzaamheden van een kleine stichting als de onze. Wij hebben er daarom voor gekozen om in
september nog geen donateurbijeenkomst te organiseren. Wel organiseren we op 23 november
een leuke activiteit voor sinterklaas in het Fundament (zie verderop in deze nieuwsbrief) en
willen we in de eerste helft van 2015 een donateurbijeenkomst organiseren. Houd voor de datum
de nieuwsbrieven in de gaten.
Hartelijk dank voor uw steun en begrip.
Vriendelijke groet,
Het bestuur van Stichting Onderwijs voor India
Nelle Kooren
Marije van Lent
Kees Kooren
Rosaline Mouget

Nelle en Mieke in Chandigarh, India, februari 2014.

Mieke spaarde altijd speeltjes op - die ze
bijvoorbeeld bij de boodschappen kreeg - voor de
kinderen in het kindertehuis in Madurai. Voordat
we vertrokken uit India, verstuurden we vanuit
Delhi deze leuke cadeautjes.
Een paar weken later kregen we deze foto’s van
een meisje uit Duitsland dat voor een paar weken
vrijwilligerswerk kwam doen in het kindertehuis.

Omdat wij geloven in een wereld waarin ieder kind kan opgroeien in
vrede en veiligheid, omringd door liefde.

U bent van harte uitgenodigd voor het:

Sinterklaasfeest voor volwassenen
Op zondag 23 november 2013 om 14.30u in Het Fundament; een gezellige
borrel-middag met een spannende en leerzame quiz en loterij met
fantastische prijzen. Uiteraard zijn er heerlijke sinterklaaslekkernijen en
gaan alle opbrengsten naar Stichting Onderwijs voor India.
Datum:
23 november 2014
Tijd:
14.30 uur - 17.30 uur
Locatie:
Het Fundament, Kruisweg 1071 in Hoofddorp
Drankjes:
€2,50, lekkernijen inclusief
Opgeven (heel graag!) via info@onderwijsvoorindia.nl
U hoeft geen gedichten te schrijven of surprises te maken, zie uit naar een
heerlijke ontspannen middag en verassende loterij-cadeaus!

Vergeet u niet zich op te
geven via
info@onderwijsvoorindia.nl?
Alvast bedankt!

Nieuwjaarsborrel 2014
Het is al weer een tijd geleden, 12 januari, de dag dat de Stal op de Kaag zijn deuren weer opende
voor een gezellige middag in het teken van India. Het bestuur van Stichting Onderwijs voor India
verwelkomde haar gasten met een glaasje Indiase thee en dadels om in de Indiase sfeer te komen.
Na de presentatie van Nelle over de stand van zaken in het kindertehuis in Madurai, namen de
kinderen plaats in de Polderzaal om te genieten van een kinderfilm terwijl er in de grote zaal de eerste
lootjes verkocht werden. Onder het genot van een hapje en drankje werd er aan het einde van de
middag de loterij gestart. Het blijft toch altijd spannend zo’n loterij.
We willen alle gasten heel erg danken voor hun komst en hun bijdrage aan onze projecten. Met de
trouwe inzet van enthousiaste vrijwilligers is het weer een gezellige middag geweest voor allemaal en
voor de meiden in India weer een stapje dichterbij een mooie toekomst.

Bestedingen en Resultaten
In 2013 is €10.000,- uitgegeven aan het project vervolgonderwijs en
aan extra personeel voor het Hallelujah Children Home. Naast deze
projecten, hopen we komende winter ook zonnepanelen op het dak
van het Hallelujah Children Home te kunnen financieren. Er is al veel
gespaard (€8.000,-) en er is nog ongeveer €2.500,- nodig!
In het voorjaar van 2014 hebben voor het eerst twee meisjes een
universitaire Master behaald binnen het project vervolgonderwijs.
Thenmozhi Mary studeerde af in Informatie Technologie en rondde
ook haar middelbare school en Bachelor af met hulp van Stichting
Onderwijs voor India en verbleef voorheen in het Hallelujah Children
Home. Emelda rondde een Master in Engelse taal af, momenteel
studeert zij nog verder om docent te worden. Wij zijn trots op
Thenmozhi en Emelda en wensen hen veel success met het vinden
van een baan!

Thenmozhi in het Hallelujah
Children Home in 2007.

Daarnaast mogen we ook Deboriya, Jeyanthi, Jenitha, Yoga Lakshmi, Vinnarasi en Ananda Babu
feliciteren met het behalen van hun Bachelor diploma en inmiddels vonden ook weer verschillende
afgestudeerden een baan, bijvoorbeeld als electriciën, programmeur of lerares. Wij zijn trots op de
prestaties van onze studenten en willen u hartelijk danken voor uw bijdragen aan hun toekomst!

Pelgrimsverhalen Santiago de Compostela
Hoe het begon? Zomaar, op een avond in de zomer van 2010. Gewoon, zoals zoiets te berde komt.
Cor zei opeens: “Wanneer ik 65 jaar ben, ga ik wandelen naar Santiago de Compostela. En, geen
seconde later antwoordt Imelde: Dan ga ik met je mee. Het idee voor een uniek avontuur voor deze
schoonzus en zwager was geboren.
Imelde en Cor liepen in 100 dagen naar Santiago de Compostela. Met zo min mogelijk baggage, gaan
zij op de bonnefooi vanaf hun eigen voordeur helemaal naar Spanje. Tijdens dit grote avontuur
beleven zij zulke bijzondere dingen, dat ze bij thuiskomst besluiten het verhaal op te schrijven.
Tegen Nelle zeiden ze “als we het verhaal
opschrijven, dan doen we het voor
Stichting Onderwijs voor India.” Inmiddels
is het boekje er en kunt u het bestellen bij
Imelde: Imelde.vandiemen@knpmail.nl.
Na aftrek van gemaakte kosten voor de
druk, komt de volledige opbrengst ten
goede aan Stichting Onderwijs voor India.

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

Stichting Onderwijs voor India
Sanderijnstraat 41-II
1055BP Amsterdam
info@onderwijsvoorindia.nl
Tel. 0614368512
Kvk: 34280158
Fiscaal nr: 818323942 (ANBI)
www.onderwijsvoorindia.nl

In januari werd op de scholen van Sevai Society het
Pongal festival gevierd. Pongal is een oogstfestival dat in
heel India wordt gevierd. Buiten Tamil Nadu is het
festival vooral bekend onder naam Sakraanti. Deze foto’s
kregen wij van Sevai Society van Xavier Matriculation
School.

Om ieder kind de ruimte te geven om te spelen, te zingen te dansen en te sporten.

