Nieuwsbrief zomer 2015, Stichting
Onderwijs voor India
In deze nieuwsbrief:

Korte inleiding: Over zonnepanelen en
afgestudeerden!

Foto’s

Uitnodiging voor donateur bijeenkomst
27 september

Kort Nieuws:
-Verslag van de herdenking van
Mieke
- Opbrengsten Communiecanten
- Opbrengsten Pelgrimsverhalen

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

Deze kinderen van het Hallelujah Children Home deden dit jaar eindexamen en
zullen hun studie vervolgen binnen het project Vervolgonderwijs. Wij feliciteren
Princy, Dana Mary, Christie, Gowri Manohari, Vinotha, Jenitha, Gowri en Priya
met het behalen van hun examens en wensen hen veel success in hun studie!
Foto: Sevai Society.

Beste vrienden van Stichting Onderwijs voor India,
Na een zwaar jaar met het verlies van Mieke, hebben wij in deze nieuwsbrief gelukkig veel goed
nieuws voor u. Om te beginnen konden we na lang sparen dit voorjaar eindelijk zonnepanelen
realiseren op het dak van het Hallelujah Children Home (zie foto’s beneden). Onze secretaris
Marije gaat deze zomer een kijkje nemen in het kindertehuis en zal hopelijk gaan ervaren hoe het
tehuis reilt en zeilt met electriciteit rond de klok!
Ander bijzonder nieuws is dat dit jaar binnen het Project Vervolgonderwijs maar liefst 28
studenten een opleiding afrondden! Het is het grootste aantal afgestudeerden in een jaar sinds de
oprichting van Stichting Onderwijs voor India in 2007. Een aantal van hen studeert wellicht nog
door in een Master programma, anderen wensen we heel veel success met het vinden van een
baan. Wij houden een vinger aan de pols en bieden daarbij steun waar nodig. Uiteraard houden
we u ook op de hoogte van hoe het hen verder vergaat. Op de volgende pagina vindt u wat foto’s
en verhalen van onze afgestudeerden.
Marije zal tijdens haar bezoek ook een aantal van onze studenten en oud-studenten ontmoeten.
Zij zal hierover vertellen tijdens de donateurbijeenkomst op zondag 27 september aanstaande. U
vindt de uitnodiging en details van deze middag verderop in deze nieuwsbrief.
Hartelijk dank voor uw trouwe steun, waarmee dit allemaal mogelijk kon worden gemaakt!
Vriendelijke groet,
Het bestuur van Stichting Onderwijs voor India,
Nelle Kooren
Marije van Lent
Kees Kooren
Rosaline Mouget

Voorheen lag altijd de was te drogen op het
dak van het Hallelujah Children Home. Nu er
zonnepanelen zijn geïnstalleerd, zal de was
moeten verhuizen. Ook benieuwd waar de
kinderen hun kleren nu drogen? Kom naar het
verhaal van Marije luisteren op 27 september!

Nirmala verloor al jong allebei haar
ouders. Ze groeide op bij haar oma en in
het Hallelujah Children Home. Dit jaar
rondde ze een drie-jarige beroepsopleiding
af tot verpleegster.
Yoga Lakshmi met haar trotse
moeder in het Hallelujah
Children Home. Haar moeder
werkte als schoonmaakster in
het tehuis, maar kon van haar
salaris geen studie voor haar
dochter betalen. Toch wilde
ze graag dat Yoga Lakshmi
kon studeren en dat is gelukt!
Yoga Lakshmi heeft een 4jarige opleiding tot fysiotherapeute afgerond!
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Hallelujah Children Home, Madurai, 2007

Omdat wij dromen van een wereld waarin jongens en meisjes
dezelfde ambities mogen hebben.

Herdenking Mieke
Op 17 mei werd een herdenkingsmiddag voor Mieke georganiseerd in de Stal op de Kaag. Na een
kopje koffie of thee toonde Jos –man van Mieke- in de polderzaal een fotopresentatie over haar
leven. Er werden herinneringen opgehaald, muziek gemaakt, en op het labyrint gedanst en gelopen.
Een prachtig plaatje op deze mooie lentedag.
Deze bijzondere middag werd natuurlijk afgesloten met een veiling voor Stichting Onderwijs voor
India, een doel waar Mieke zich altijd met enthousiasme en volle overtuiging voor inzette. Het was
een geanimeerde veiling met een prachtige opbrengst van € 800,- voor de meisjes in Zuid-India.

Communicanten Joannes de Doper
Ook dit jaar spaarden de communicanten van de Joannes de Doperkerk in Hoofddorp weer voor extra
personeel in het Hallelujah Children Home. In februari konden de communicanten luisteren naar een
fotopresentatie door Nelle. Ze kregen spaarpotjes mee naar huis en gingen aan de slag. Met de
opbrengsten zorgen we ervoor dat er wat extra aandacht voor de kinderen in het tehuis is.

Pelgrimsverhalen Santiago de Compostela
Imelde en Cor liepen in 100 dagen naar
Santiago de Compostela. Met zo min
mogelijk bagage, 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.
Zoals u in de vorige nieuwsbrief heeft
kunnen lezen, verkochten Imelde en Cor hun
boekje voor Stichting Onderwijs voor India.
Wij willen hen heel erg bedanken voor de
prachtige opbrengst van € 780,-!

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
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Rangoli, gemaakt door de kinderen van het Hallelujah
Children Home in Madurai (foto: Sevai Society).
Rangoli’s worden gemaakt van gekleurde poeders en
getekend op de stoep voor een voordeur om mensen te
verwelkomen.

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

