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Beste SAC-vrienden,
nze reizende fototentoonstelling is
vaak op reis. Na ons 40-jarig jubileum
van vorig jaar is de tentoonstelling te zien
geweest in bibliotheken,verzorgingscentra,
trainingscentra en kerken. De tentoonstelling laat ons werk in India zien: schooltjes, hostels, dorpjes, straatkinderen, onze
projecten. Wij zijn er trots op. Mocht u een
gelegenheid weten waar we onze foto's
kunnen plaatsen, neem dan a.u.b. contact
met ons op.
Als trouwe sponsor bent u ongelofelijk
belangrijk voor SAC. Dankzij u kunnen veel
kinderen en jongeren hun opleiding niet
alleen beginnen maar ook afronden.
Dankzij u kunnen we projecten uitvoeren,
zoals het bouwen van scholen en hostels.
Onderwijs is de sleutel voor onze kinderen
in India.

O

Nelson Mandela heeft dat zo prachtig
verwoord met zijn uitspraak: ’Onderwijs
is het krachtigste wapen dat we kunnen
gebruiken om de wereld te veranderen’.
Wij zijn ervan overtuigd dat u dit standpunt deelt, want u steunt ons. Zowel u als
wij willen graag dat kansarme kinderen en
jongeren onderwijs volgen, zodat ze later
voor zichzelf kunnen zorgen. En wanneer
zij eenmaal hebben ervaren hoe belangrijk
onderwijs is, zullen ze zeker ook hun eigen
kinderen naar school sturen. Mooi is dit
hè? Dit is geen druppel op een gloeiende
plaat! Dit is investeren in de toekomst van
kinderen! Onze gezamenlijke inspanningen maken wel degelijk het verschil. Wij
zijn dankbaar dat we ons werk door uw
bijdragen kunnen voortzetten. Dank u wel!
Joke Jansen, voorzitter SAC

Geschiedenis van de Stichting Actie Calcutta (7)
In de nieuwsbrief van mei 2014 hebt u
kunnen lezen hoeveel moeite de heer
Van den Boogaard moest doen om pakketjes
van de sponsors voor hun sponsorkinderen
te verschepen naar India. Later heeft hij dat
nog vaker gedaan, overigens weer met de
nodige problemen.

Overstromingen in India
Vier jaar later, in september 1978, schreef
de heer Van den Boogaard een brief naar
de sponsors vanwege de grote overstromingen in West-Bengalen, Bihar en Uttar
Pradesh, een rampgebied met ca. 1500
gesponsorde kinderen. Veel sponsors
waren ongerust over het wel en wee van
hun sponsorkind(eren).
Ongeruste telefoontjes
Dagelijks kreeg de heer Van den Boogaard
tientallen ongeruste telefoontjes met de
vraag of hij iets van hun sponsorkinderen
had gehoord. Dit waren vragen die hij
helaas niet kon beantwoorden.
In het rampgebied in India ging de eerste
zorg uit naar het bieden van acute hulp
aan de tientallen miljoenen mensen die
door deze ramp getroffen waren. Een brief
sturen naar SAC in Nederland had niet
de eerste prioriteit.

Een bezoek aan het rampgebied
Daarom besloot het bestuur van SAC om
de heer Van den Boogaard voor een week
naar India te sturen om het rampgebied
te bezoeken en zoveel mogelijk informatie
over de kinderen te verzamelen.
Met 100.000 gulden bij zich zou hij in
bepaalde gevallen meteen de helpende
hand kunnen bieden. Een televisieteam
van de NCRV zou hem daarbij vergezellen.
Het genoemde bedrag was bij SAC niet
voorradig, want de giftenpot was bijna
geheel besteed, zoals dat hoort. Toen werd
aan de sponsors een bijdrage gevraagd om
de nood in het rampgebied enigszins te
lenigen. Het geld zou tot de laatste cent
besteed worden.
De heer Van den Boogaard besloot de brief
met de oproep: ’Hopelijk kunnen wij met
een stroom van geld uit Nederland de
stroom van water in India te lijf gaan!’
Wordt vervolgd

Nieuwe projecten
Project P14-25:

Deel de nieuwsbrief!

Opvang en socialisatie van jonge drop-outs in Midnapore

Een groot probleem in het onderwijs in West-Bengalen is het enorme aantal drop-outs.
Deze kinderen die niet naar school gaan, worden vaak slachtoffer van kinderarbeid,
kinderhandel of andere vormen van uitbuiting. Dit project beoogt deze kinderen op
te vangen en binnen een jaar te re-integreren in het reguliere basisonderwijs.
Gedurende dat jaar krijgen zij een programma aangeboden, gericht op educatieve
vaardigheden, waarden en normen en persoonlijke ontwikkeling. Bij dit project gaat
het om 25 kinderen, die in het district Midnapore voor een periode van een jaar zullen
verblijven in het ’Residental Learning Center’. De kosten voor opvang en onderwijsactiviteiten met 2 fulltime leraren bedragen € 9.173,=.
Project P14-20:

Breng hem
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SAC!

Slaapzaal en wasgelegenheid voor meisjeshostel in Balichak

Balichak is een afgelegen dorpje in het district Medinore, ongeveer 92 km van Calcutta.
Het grootste deel van de bevolking behoort tot de Santal stam en leeft onder de
armoedegrens. Van hen is 64% analfabeet en bij de vrouwen is dit zelfs 77%.
De ouders willen nu graag dat hun kinderen naar school gaan. Momenteel zitten er
al 105 leerlingen in de klassen 1 t/m 12. Vorig jaar zijn in Balichak enkele bestaande
gebouwen ingericht als meisjeshostel met een studie- en recreatiezaal en een slaapzaal. Daar verblijven nu 25 meisjes die te ver weg wonen om dagelijks naar huis te
kunnen gaan. In het hostel moet nodig een verbouwing plaatsvinden, zodat er een
aparte slaapruimte komt voor de oudere meisjes. Daarnaast is er behoefte aan
2 badkamers, 1 toiletblok en meubilair voor 2 slaapzalen, zoals stapelbedden, matrassen en muskietennetten.
De totale kosten van dit project bedragen: 468.040,00 Rs.
n
n van deze projecte
De plaatselijke bevolking draagt 18.040,00 Rs bij. Van SAC wordt een
Een bijdrage voor ee
gesteld!
wordt zeer op prijs
bedrag gevraagd van 450.000,00 Rs of € 6000,=.

Jubileumproject een groot succes!!
Project P 14-07

Ter gelegenheid van het jubileum van SAC hebben we vorig jaar een speciaal project
uitgekozen, opdat ook de kinderen in India baat zouden hebben bij ons 40-jarig
bestaan. We kozen voor een tiental brickfielscholen, schooltjes bij de steenfabrieken
in de omgeving van Calcutta.
Dankzij zeer veel giften van zeer veel sponsors is liefst € 21.060,= van het totale
bedrag van € 24.000,= binnen gekomen! Het is meer dan fantastisch!
Erg veel dank daarvoor!
De eerste schooltjes kunnen starten!
Binnenkort kunnen de kinderen van de seizoenarbeiders op 10 steenfabrieken dagelijks
basisonderwijs volgen op het terrein van de fabriek waar hun ouders werken. Voor veel van
deze kinderen is dit het enige onderwijs dat ze ooit zullen krijgen… Maar ze leren nu lezen en
schrijven, vaardigheden waar ze hun leven lang plezier van zullen hebben. In het 4e kwartaal
van 2014 is reeds de helft van het binnengekomen bedrag naar India gestuurd voor de
realisatie van 5 schooltjes. De rest van het bedrag zal binnenkort worden overgemaakt.
Tijdens werkbezoeken maakten bestuursleden van SAC deze foto’s van eerder opgerichte
schooltjes. We waren zeer onder de indruk van de opzet ervan.
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Twee succesvolle jongeren in Calcutta
Het Calcutta Social Project (CSP) is een organisatie die al ruim 40 jaar straatkinderen opvangt.
De kinderen krijgen er onderdak, voeding en onderwijs. SAC sponsort daar al jaren de opvang en

Een brief
van de rector
van een
jongenshostel

scholing van een aantal kinderen. Hieronder het verhaal van Babla Chowdhury en Santoshi Upadhyay.

Babla Chowdhury is systeembeheerder bij het CSP en is belast met het beheer van de
software, hardware en documentatie. Daarnaast geeft hij computerles in het trainingscentrum van CSP. Het verhaal van Babla zelf:
’Ik ben Babla Chowdhury. Ik kwam in het CSP toen ik een baby was
van 3 of 4 maanden. Ik ging naar de kleuterschool, naar de CSP
basisschool en naar een 4-jarige middelbare school. Daarna werd ik
naar een opleiding voor tandartsassistent gestuurd. Maar ik wilde
geen tandarts worden. Ik ga nu de high school afmaken.
Op het computertrainingscentrum van CSP leerde ik veel over
computers. Daarnaast heb ik een passie voor fotografie, filmen en
animatie. Ik maak graag foto’s en regel op het CSP alles wat te maken
heeft met fotografie en video. Ik denk erover om een film te maken over straatkinderen.
Na de high school wil ik alles over animatie leren omdat ik denk dat ik daar goed in kan
worden. Er zijn hier tegenwoordig veel opleidingen voor animatie dus ik denk dat ik wel
een opleidingsplaats kan krijgen.
Maar eerst moet ik me focussen op het afronden van mijn high school. Ik maak me zorgen
over mijn toekomst. Onderwijs is belangrijk. Om verder te komen in het leven moet je een
opleiding hebben. Ik denk dat ik heel wat kennis en persoonlijke vaardigheden heb, maar ik
heb geen vakdiploma. En een diploma is belangrijker dan wat ook in deze wereld.’
Santoshi Upadhyay is werkzaam als assistent in het CSP. Het verhaal van Santoshi zelf:
’Mijn naam is Santoshi Upadhyay. Ik kwam met 7 jaar in het
Calcutta Social Project. Ik had toen mijn vader verloren en bleef
alleen achter nadat mijn broer en ik van elkaar gescheiden waren.
Bij het CSP kreeg ik eten, onderdak en kleren. Ik mocht naar school
en leerde dansen. In de loop der jaren mocht ik twee keer mee
naar Japan voor een dansoptreden. Ik ben nu gelukkig getrouwd
en heb een dochter van 7 jaar. Ik werk als assistent in het CSP home.
Dat is mijn manier om iets terug te doen voor wat zij mij hier
gegeven hebben aan zorg, onderwijs en vorming.’

• informatie

• acties

• lezingen

• info-avonden

SAC kerngroepen verzorgen informatie en acties in hun regio.
Zij kunnen u ook van dienst zijn bij het organiseren van lezingen,
uitleen van de foto-tentoonstelling en het verzorgen van info-avonden.

SPONSORS
VOOR
KINDEREN
GEVRAAGD

SAC verwelkomt nog graag sponsors die bereid zijn voor € 100,=
p/jaar een groepje kinderen te sponsoren voor onderwijs, voeding
en kleding. Met het oog op de continuïteit van het onderwijs aan
de kinderen blijven sponsors hiervoor nog steeds hard nodig!
Namens de kinderen bij voorbaat onze dank!
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Beste vrienden,
Ons jongenshostel ligt in Kunjbona, een
afgelegen heuvelachtig gebied in de deelstaat Jharkhand. Het is 25 kilometer naar
de dichtstbijzijnde markt. Omdat er geen
openbaar vervoer is moeten de mensen
urenlang naar de markt lopen voor hun
inkopen. Bovendien is de weg erg slecht en
smal. Wanneer een ernstig zieke naar een
kliniek moet, wordt hij op een bed door
twee mannen daar naar toe gedragen.

Alle kinderen in ons jongenshostel zijn
van arme gezinnen. De ouders zijn erg blij
dat hun kinderen naar school gaan en in
het hostel kunnen wonen. Maar ook de
kinderen vinden het leuk. Ze hebben de
mogelijkheid om verschillende dingen te
leren en zich te ontwikkelen. Buiten schooltijd wordt ook aandacht besteed aan
toneelspel, gedichten schrijven en tekenen.
Hiervoor worden competities gehouden.
En op feestdagen zijn er diverse culturele
programma’s.
Ik wil alle sponsors in Nederland hartelijk
danken voor hun ondersteuning. Want met
uw hulp worden veel kinderen opgeleid en
gevormd. Uw ondersteuning is voor hen
van groot belang.
Fr. Francis Xavier Tigga, rector

HERDERSTOCHT IN HET
DRENTSE BALLOO

De Herderstocht in het Drentse dorp
Balloo, 14 jaar geleden gestart door de
Gereformeerde kerk in samenwerking met
de herder van de plaatselijke schaapkudde, was ook dit jaar weer een groot
succes! Bijna 5000 bezoekers volgden op
24 december jl. de lichtjesroute over het
Balloërveld om de Herderstocht mee te
maken.Bij kampvuren op vijf plaatsen onderweg werd steeds een deel van het
kerstverhaal verteld.

Aan de Herderstocht is elk jaar een goed
doel verbonden. Dit keer was dat een
project van SAC, namelijk de bouw van een
jongens- en een meisjeshostel in Rajgram
bij Calcutta. Daar worden momenteel
120 kasteloze kinderen opgevangen.
De kinderen verblijven nu in een soort
stal tussen varkens en ratten, een mensonterende situatie. Door de hoge opkomst
kon er bijna € 15.000,= worden overgemaakt naar SAC!. Een fantastisch resultaat
van deze nieuwe kerngroep Drenthe!

Adres Stichting Actie Calcutta
Voorzitter: Joke Jansen
Secretaris: Hans van den Bergh
Postadres: Postbus 309
5660 AH Geldrop
Kantooradres:

Mierloseweg 55E (kamer 4)
5667 JB Geldrop
tel. 040 285 27 22

e-mail:
website:

office@actiecalcutta.nl
www.actiecalcutta.nl

Banken:

NL20 DEUT 0549 6201 68
NL92 INGB 0003 9742 00
NL03 INGB 0000 0018 09

De Stichting heeft
sinds 1 januari 2001

ACTIES IN GIETEN

het keurmerk van het

Eerder al waren vrijwilligers van ’t Vergiet in het Drentse Gieten actief met fondsenwerving voor ditzelfde doel. Zo ondersteunde het Dr. Nassau College in Gieten het project
met diverse sponsoracties, werden er Brocante Dagen georganiseerd in de goededoelenwinkel van ’t Vergiet en is één van de leden van het collectief gesponsord bij haar wandeling
naar Santiago de Compostella. Inmiddels is de bouw van het meisjeshostel gestart.
Daarmee komt er voor deze kasteloze kinderen eindelijk uitzicht op een schoon en droog
verblijf waar ze huisvesting en onderwijs kunnen krijgen!

Centraal Bureau Fondsenwerving, Amsterdam (CBF).

SCHENKING SOROPTIMISTEN EINDHOVEN
Tijdens de ledenvergadering van de serviceclub Soroptimisten Eindhoven op 19 november
jl. heeft de voorzitter van SAC - zelf ook lid van de Soroptimisten - de symbolische cheque
van € 2.300,= mogen ontvangen uit handen van bestuurslid Welmoed van Seventer.
De cheque is besteed aan het Jubileumproject van SAC, Brickfield Schools.
SAC dankt de Soroptimisten voor hun gulle gift.

VACATURES
We nodigen u van harte uit eens een kijkje te nemen op www.actiecalcutta.nl
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SAC is altijd op zoek naar enthousiaste
vrijwilligers. Momenteel onder meer voor
bureaumanagement en voor het starten van
een kerngroep ergens in het land.

040-285 56 99

-

Op zaterdag 3 jan. jl. gingen de kinderen weer prachtig
als koningen verkleed op pad om geld in te zamelen voor
SAC. Ook mochten de koningen weer collecteren in de
Brigidakerk. Dit jaar brachten ze geld bijeen voor lesmateriaal voor weeskinderen met HIV in West- Bengalen.
Er is behoefte aan muziekinstrumenten, 2 naaimachines,
scharen, katoen en wol. In totaal hebben de koningen
€ 740,= opgehaald! Dank aan het Driekoningen comité, de kinderen en hun begeleiders
voor dit mooie resultaat!

• Kerngroep Alkmaar
Contactpersoon: Henk Laarman
Tel. 072-5624091
e-mail: h.laarman@actiecalcutta.nl
• Kerngroep Drenthe
Contactpersoon: Ineke Spijkerman
Tel. 0592-263217
e-mail:i.spijkerman@actiecalcutta.nl
• Kerngroep Nijmegen
Contactpersoon: Nel Suerink
Tel.024-3550566 / 06-53766988
e-mail: n.suerink@actiecalcutta.nl
• Kerngroep Overijssel
Contactpersonen: Frank en Toos Bom
Tel. 0572-391960
e-mail: f.bom@actiecalcutta.nl
• Kerngroep Zuidoost-Brabant
Contactpersoon: Ad van der Sman
Tel. 073-5494025 / 06-51371642
e-mail:
a.vanderSman@actiecalcutta.nl

OPMAAK EN PRODUCTIE : BUREAU VOOR GRAFISCHE DIENSTVERLENING GELDROP

DRIEKONINGEN ZINGEN WEER IN GELDROP

Adressen kerngroepen

