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Beste SAC-vrienden,
n februari dit jaar zijn een collega-vrijwilliger en ik op werkbezoek geweest in India.
Tijdens dit bezoek hebben wij vele scholen
en hostels bezocht en ook projecten die indirect het onderwijs ondersteunen.
We hebben diverse gesprekken gevoerd met
Indiase partnerorganisaties.
Zij vertelden ons uitgebreid over hun speerpunten zoals gezondheidszorg, empowering
van vrouwen, landbouw, onderwijs, cultuur,
hygiëne en bestrijding van natuurrampen.
SAC werkt met hen samen op het gebied
van onderwijs en onderwijskwaliteit. We
hebben ons tijdens dit bezoek in het bijzonder georiënteerd op beroepsonderwijs,
omdat dit voor SAC de komende tijd een
speerpunt is. Verder hebben we nieuwe contacten gelegd en gesproken met diverse relaties daar. Zo’n reis levert een schat aan
informatie op en leert ons meer over India
en over de ontwikkelingen die plaatsvinden
in de regio’s waar wij werken.

I

We hebben ook weer een
paar fantastische projecten mogen bezoeken, waar
SAC een enorm belangrijke
bijdrage levert aan de
ontwikkeling van de locatie zelf. Zo heeft SAC een
meisjeshostel kunnen
financieren in Rajgram.
En nu wordt daar een
jongenshostel gebouwd,
ook met steun van SAC.
Prachtig, we hebben het zelf gezien.
Wat waren we trots!
Op de school die daarnaast staat, wordt
een extra verdieping gezet, gefinancierd
door een andere organisatie. SAC sponsort
daar ook kinderen en - gelooft u mij alle roepies worden daar goed besteed.
En de kinderen zien er goed uit, zijn vrolijk
en leren veel.
Dat succes is allemaal te danken aan u.

Omdat u geld geeft aan ons, kunnen wij
kansarme kinderen in India onderwijs
laten volgen en kunnen er onderwijsprojecten gerealiseerd worden.
Fijn, dat u ook zo veel belang hecht aan
goed onderwijs.
Wij zijn u dankbaar dat u ons wilt helpen.
Joke Jansen, voorzitter

SAC is VERHUISD!

WETHOUDER OPENT SAC-KANTOOR

Jarenlang heeft SAC gebruik gemaakt van een ruimte in
het kantoor van de voormalige Twekafabriek in Geldrop.
Dit gebouw zal eind dit jaar worden afgebroken en plaats
maken voor woningbouw. Gelukkig hebben we tijdig
een nieuwe werkplek gevonden in een voormalig schoolgebouw, waar ook enkele andere organisaties zijn gehuisvest. Ons nieuwe adres treft u aan in het colofon op
pag. 4.
Dankzij de inzet
van veel SACvrijwilligers is
onze verhuizing
vlot en met zeer
weinig kosten verlopen. Ons nieuwe kantoor is wat
kleiner, maar daardoor goedkoper dan het vorige.
Zo blijft er nóg meer geld over voor de kinderen en
projecten in India! Hoe geweldig zou het zijn wanneer
wij vanuit ons nieuwe kantoor nóg meer kinderen naar
school zouden kunnen helpen! Is dat misschien een idee
voor u? Of voor uw familie, buur, vriend of collega?

Op 22 april jl. heeft wethouder Miranda Verdouw van Geldrop-Mierlo ons
kantoor geopend. Zij kreeg van onze voorzitter als Indiaas welkomstritueel een bloemenkrans omgehangen en onthulde vervolgens het
naambord met het SAC-logo dat de verbindingsbrug tussen India en
Nederland symboliseert. Aansluitend was er voor de aanwezigen een
fotopresentatie van het recente werkbezoek aan India.

Gerealiseerd project
Project P13-17:

Nieuw project

Bouw meisjeshostel in Rajgram

Project P 12-05:

Een groot deel van het geld voor de
bouw van dit meisjeshostel in Rajgram,
district Dumka, is bij elkaar gebracht
door het goede doelen collectief
’t Vergiet. Met een aantal grootschalige acties wist dit actieve Drentse
vriendinnencollectief in recordtijd
geweldige bedragen bijeen te brengen!
Een enorme prestatie!
Ook de bouw van dit hostel is voortvarend aangepakt en bovendien goed
en relatief snel gerealiseerd.
De voorbereidingen voor de bouw startten in februari 2014 en de feestelijke opening van
het hostel vond in september 2015 plaats.
Het is een mooi hostel geworden met voldoende ruimte voor de meisjes om te verblijven,
te studeren en te recreëren. De grote zaal biedt mogelijkheden voor een gedifferentieerd
programma-aanbod en voor culturele activiteiten als dans, zang en talentendagen.
Er is voldoende privacy bij bad en sanitair. En er kunnen zelfs meer kinderen in worden
gehuisvest dan voorheen.
De leiding van het hostel schreef SAC dan ook enthousiast hoe ongelooflijk blij ze zijn dat
deze arme, tribale kinderen nu een glanzende toekomst tegemoet gaan!

Bouw hostel voor
meisjes van de
Paharia-stam

Dit hostel is gepland in Bonpokhoria in
de deelstaat Jharkhand. Het biedt kansen
voor 50-60 meisjes uit de Paharia-gemeenschap om goed onderwijs te krijgen in een
veilige omgeving en zo bij te dragen aan de
ontwikkeling van deze gemarginaliseerde
stam.
Eerdere steun van SAC aan het onderwijs
voor meisjes van de Santal-stam heeft geleid tot een concrete verandering binen die
gemeenschap, waar momenteel een groot
aantal opgeleide ouders bijdraagt aan de
ontwikkeling van hun dorpen.
SAC probeert nu door de bouw van dit hostel en door voorlichting en huiswerkbegeleiding een vergelijkbare verbetering tot
stand te brengen bij de meer gemarginaliseerde Paharia-gemeenschap.

BENEFIETDINER in ROLDE
Op 18 november jl. vond in een
Indiaas restaurant in het
Drentse Rolde een benefietdiner plaats met 40 gasten,
georganiseerd door 't Vergiet
Collectief in Gieten.
Tussen de gangen van het
diner door was er een prachtige
voorstelling met muziek en
dans over het leven van een
kansarm kasteloos meisje,
uitgevoerd door een dochter
en nichtjes van de Indiase restauranteigenaar. De opbrengst van het diner was € 1025,=,
bestemd voor het jongenshostel in Rajgram bij Calcutta.

Deel de nieuwsbrief!
Breng hem eens onder de aandacht
van uw familie:

promotie van SAC!
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Een hostel als eerste stap
De zeer verspreid liggende, vaak niet-functionerende staatsscholen zullen aan deze
verbetering weinig bijdragen. De dorpjes
bestaan gemiddeld uit 15-30 huishoudens
en het aantal kinderen in de schoolgaande
leeftijd is dan ook laag. Het stichten van
nieuwe scholen in dit soort dorpen is niet
haalbaar, omdat de financiële middelen
van de dorpsbewoners beperkt zijn en er
een gebrek is aan opgeleide Paharia-jongeren die zouden kunnen fungeren als leraar
en rolmodel. De enige manier om ervoor te
zorgen dat meer meisjes uit deze Pahariadorpen naar school gaan, is dan ook het
bouwen van een hostel. De projectinvestering voor de bouw van dit hostel bedraagt
€ 20.000,= bij een koers van 70.

GRAAG UW STEUN
VOOR DIT MOOIE PROJECT.

Een bezoek van SAC aan het Calcutta Social Project

ijdens hun werkbezoek in februari jl.
brachten SAC-medewerkers een bezoek
aan het Calcutta Social Project (CSP).
Het CSP vangt al ruim 40 jaar straatkinderen op en geeft hen onderwijs.
Voor een klein aantal kinderen is zelfs een
hostel in gebruik waar ze voedsel en
onderdak krijgen. De lessen worden
gegeven met behulp van een schoolbord
en een stuk zeil op een stoep, in een park
of in een buurthuis.
SAC sponsort al jaren onderwijs en opvang
van kinderen bij dit CSP.
Hier ontmoetten de SAC-medewerkers
Santosh Dash. Santosh was leerling bij het
CSP. En nu is hij daar zelf leraar!
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Santosh Dash vertelt zijn verhaal
Mijn vader stierf in 1997 toen ik 5 jaar oud
was. Mijn moeder lijdt aan epilepsie.
Wanneer ze een epilepsieaanval krijgt,
is ze ongeveer 5 à 10 minuten bewusteloos.
Om mij te kunnen onderhouden ging mijn
moeder werken als schoonmaakster.
Daarmee was ze niet in staat om de kosten
voor mijn studie te betalen, maar ze zorgde
hoe dan ook dat het voor elkaar kwam. In
2002 kwam ik in contact met het CSP toen
het een straatproject startte in een buurthuis. Een leraar vroeg me mee te doen aan
het project. Daar begon ik te leren! Vanwege mijn goede resultaten ging het CSP
mij vanaf klas 5 financieel ondersteunen.

Dankzij de hulp van het CSP haalde ik klas
10 en klas 12 zelfs met lof! Toen ik zelf in klas
12 zat, was ik straatwerker en begon ik met
lesgeven in het Harish Mukherjee Centre.
Nadat ik klaar was met de studie, sloot ik
me aan bij het inloophuis van het CSP als
verzorger en docent van de brugcursus.
Nu studeer ik door voor mijn bachelor of
Education. Ik bedank het CSP omdat zij mij
steeds hebben ondersteund. En ik besef dat
dit mogelijk was dankzij jarenlange sponsorschappen van SAC. Daarom wil ik de
sponsors van SAC hartelijk bedanken dat zij
studenten zoals ik de mogelijkheid geven
om te studeren en ons daardoor zo weten
te inspireren! Hartelijk dank!

STEUNT PROJECT SAC
Samen Verder
Geldrop heeft
zich bereid
verklaard
een project voor
meervoudig
gehandicapte
meisjes in
Rajbadi
in de deelstaat
Odisha mede
te financieren.

et betreft een 3-jarig project
voor 50 meervoudig gehandicapte meisjes van 5 tot 18 jaar.
De meisjes komen uit dorpjes in de
wijde omgeving en verblijven in
een hostel bij de school. Deze meisjes zijn verstandelijk beperkt en/of
doofstom. Op de school leren ze
lezen & schrijven en krijgen ze
logopedie, fysiotherapie en yoga.
Er wordt ook beroepsonderwijs
aangeboden en de leerlingen
maken zich allerlei praktische vaardigheden eigen.
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Zo leren ze omgaan met hun handicap
en kunnen ze tot op zekere hoogte zelfstandig functioneren. De school geeft
ook voorlichting aan de ouders, broers
en zussen. De bedoeling is dat met die
voorlichting een bewustwordingsproces op gang komt over de plaats
van gehandicapten binnen een dorpsgemeenschap.

SPONSORS
VOOR
KINDEREN
GEVRAAGD

• informatie
• acties
• lezingen
• info-avonden
Scholen of verenigingen die
interesse hebben, worden
uitgenodigd zich te melden

Voorafgaand aan dit 3-jarig project is
al een pilotproject uitgevoerd met goed
resultaat. De lokale gemeenschap
draagt financieel bij aan dit project.
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bij de Werkgroep in hun regio.
Zie achterpagina voor
contactgegevens.

ANDERE MERT en REGENBOOGFESTIVAL in GELDROP
Op zondag 27 september jl. was er weer het
Andere Mert en Regenboogfestival in de Geldropse kasteeltuin. Zoals elk jaar hadden vrijwilligers van SAC weer een mooie kraam
ingericht. Het was prima weer en gezellig
druk. Er zijn artikelen uit India verkocht en
een aantal mooie litho’s. De totale opbrengst
was € 436,=.

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

BENEFIETWANDELING in NIJMEGEN
Op 15 november jl. organiseerde de werkgroep Nijmegen een
prachtige herfstwandeling over de Beekse stuwwal i.s.m. natuureducatievereniging IVN. De gids van het IVN gaf
onderweg interessante informatie. Start en eindpunt was restaurant ’t Spijker in Beek-Ubbergen, waar een deel van de fototentoonstelling van SAC stond opgesteld. Onder meer foto’s van kinderen
op brickfieldschooltjes die de 17 deelnemers met hun wandeling
hadden gesponsord. Na aftrek van de kosten voor het IVN bleef er
een bedrag over van € 261,50.

Kantooradres:

Tournooiveld 10
5663 EA Geldrop
tel. 040 285 27 22 (’s morgens)

e-mail:
website:

office@actiecalcutta.nl
www.actiecalcutta.nl

Banken:

NL92 INGB 0003 9742 00
NL20 DEUT 0549 6201 68

De Stichting heeft

GIFT ALS AFSCHEIDSCADEAU
GEMEENTESECRETARIS

sinds 1 januari 2001

Als cadeau bij zijn afscheid als gemeentesecretaris
van Aa en Hunze koos Fred Snoep voor een bijdrage
aan twee internationale goede doelen waarvoor
binnen zijn gemeente activiteiten werden ontplooid.
Een ervan was de bouw van het hostel voor kansarme
jongeren in Rajgram bij Calcutta.
Zo mochten op 23 november jl. vrijwilligers van 't Vergiet Collectief en van Stichting Asian Heritage Nepal ieder een cheque van € 1350,=
in ontvangst nemen! Namens de jongeren in Rajgram veel dank aan alle gulle gevers in
de gemeente Aa en Hunze!

Centraal Bureau Fondsenwerving, Amsterdam (CBF).

het keurmerk van het

. . .Vacatures. . .

Namens de jongens van het hostel in Ghatiduba
veel dank aan alle koningen en aan de leiding van
de werkgroep!

Wie durft het aan...
om de 100e vierdaagse te lopen voor
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SAC?

SAC is altijd op zoek naar
enthousiaste vrijwilligers.
Momenteel voor bureaumanagement, actueel houden
van de website of het starten
van een werkgroep ergens
in het land

040-285 56 99

-

Op zondag 3 januari jl. hield de werkgroep
‘Driekoningen lopen’ in Geldrop weer haar jaarlijkse
actie. Dit keer liepen de ‘koningen’ voor een waterpomp bij het jongenshostel in Ghatiduba. Met een
echte liedtekst over dit project gingen de koningen
langs de huizen.
Ook collecteerden ze tijdens de kerkdiensten van
zaterdag en zondag in de Brigida kerk.
Het resultaat was een prachtige opbrengst van
€ 768,29!

• Werkgroep Drenthe
Contactpersoon: Ineke Spijkerman
Tel. 0592-263217
e-mail:i.spijkerman@actiecalcutta.nl
• Werkgroep Nijmegen
Contactpersoon: Nel Suerink
Tel.024-3550566 / 06-53766988
e-mail: n.suerink@actiecalcutta.nl
• Werkgroep Overijssel
Contactpersonen: Frank en Toos Bom
Tel. 0572-391960
e-mail: f.bom@actiecalcutta.nl
• Werkgroep 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 ZONGEN WEER in GELDROP

Adressen werkgroepen

