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Beste SAC-vrienden,
n Nederland is ’ontwikkelingssamenwerking’ de afgelopen
jaren door opeenvolgende regeringen zo goed als wegbezuinigd. Dit geldt met name voor thema’s als gezondheidszorg,
onderwijs en armoedebestrijding. Tegelijkertijd heeft Nederland
toegezegd mee te werken aan de verwezenlijking van de Sustainable Development Goals (SDG’s) 2016-2030 van de Verenigde
Naties, de opvolgers van de Millenniumdoelen 2000-2015.
Prioriteit bij deze nieuwe VN-werelddoelen hebben de kwetsbaarste wereldbewoners. Niet voor niets hebben de SDG’s als
motto ’Leave No One Behind’.
SAC voelt zich betrokken bij een aantal van deze werelddoelen
zoals Onderwijs, Duurzaamheid en Samenwerking. De SDG’s
geven ons informatie over de richting waarin ontwikkelingssamenwerking zich beweegt, zodat wij kunnen inspelen op de
veranderingen in India. SAC is nooit afhankelijk geweest van
subsidie. Wij prijzen ons gelukkig met u als donateur en kunnen
met uw steun vele kinderen en jongeren naar school sturen.
Veel mensen vinden net als wij dat iedereen dezelfde rechten
heeft, dat die nageleefd moeten worden en dat daarbij speciale
aandacht moet uitgaan naar degenen met de grootste achterstand. SAC blijft geloven in de kracht van onderwijs.
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Via onderwijs kunnen jongeren zich een plaats verwerven in hun
samenleving. Voor ons type organisatie is er wel wat aan het
veranderen. Zo zijn er mensen die ons doel en onze aanpak onderschrijven, maar zich liever niet langdurig aan ons verbinden.
Die mogelijkheid biedt SAC door hen te betrekken bij projecten.
Wij zijn ongelofelijk blij met deze donateurs en kunnen dankzij
hen meerdere grote projecten uitvoeren. Toch blijven we voor
kindsponsoring zoeken
naar de traditionele
donateur, die vertrouwen
in ons heeft en ons langdurig wil steunen.
Met die steun kunnen
kinderen en jongeren
hun gehele opleiding
afronden. Vele trouwe donateurs maken dit voor hen mogelijk.
Ode aan deze trouwe traditionele donateur!
Tegen alle donateurs zeg ik: Hartelijk dank voor uw steun!
Uw donaties zullen wij optimaal besteden aan onderwijs.
Joke Jansen, voorzitter SAC

Geschiedenis van de Stichting Actie Calcutta (12)
In de nieuwsbrief van oktober 2017 hebt u
kunnen lezen over de problemen van Sister
Barbara in Mohitnagar. De school die net gebouwd was, werd door een cycloon verwoest.
En het opstarten van de nieuwe school bleek
niet zo makkelijk vanwege de vijandige houding van een deel van de lokale bevolking.
In 1983 maakte het echtpaar Van den Boogaard een reis naar India. De partnerorganisatie van SAC in Calcutta, Seva Kendra,
leverde voor hun tocht langs de locaties een
jeep met chauffeur die ter plaatse bekend
was. De heer en mevrouw Van den Boogaard
wilden zoveel mogelijk locaties bezoeken,
waardoor de bezoeken vrij kort waren en
door de sisters en fathers wel ’flying visits’
werden genoemd.
Een school voor leprakinderen
Het hoogtepunt van de reis was het bezoek

aan de Beatrixschool in Puri. Die school was
gebouwd voor de kinderen van het leprakamp ‘Korunalaya Leprosy First Aid Centre’.
Het bedrag voor de bouw was grotendeels
bijeengebracht door Nederlandse schoolkinderen, vooral van de Beatrixschool in
Haarlem. Deze Haarlemse school adopteerde
vervolgens de Indiase school door een regelmatige bijdrage aan de exploitatie.
De Beatrixschool zou namelijk nooit selfsupporting kunnen zijn, omdat geen enkele
melaatse ouder in staat was schoolgeld te
betalen. Maar de school functioneerde zó
goed dat hij ook bezocht werd door kinderen
van niet-melaatse ouders die wèl geld
hadden. Daardoor werd de school geleidelijk
aan toch selfsupporting.
Bij de school werd een hostel gebouwd voor
de gezonde kinderen van het leprakamp.
Er kwam een hek tussen het hostel en het
leprakamp, zodat de gezonde kinderen geen

lichamelijk contact hadden met hun
melaatse ouders maar zij elkaar wel konden
zien en met elkaar konden praten.
Een 5-sterrenhotel
Vlakbij de school stond een 5-sterrenhotel.
Van den Boogaard kreeg een idee en reserveerde een kamer. Hij kwam in contact met
de directeur van het hotel en vertelde hem
dat kinderen in Nederland, op duizenden
kilometers afstand, een school hadden
gebouwd. ‘This school is at your doorstep
and now it is your turn’. Op de vraag van de
directeur wat Van den Boogaard bedoelde,
volgde de toezegging dat de leftovers van
de keuken naar de schoolkinderen zouden
gaan. En zo werd dagelijks al het in de
keuken overgebleven voedsel verzameld
en naar de Beatrixschool gebracht.
De kinderen aten dus uit de keuken van
een 5-sterren hotel!
Wordt vervolgd

• Gerealiseerde projecten
Project P16-15:

Een nieuwe toekomst voor slachtoffers van vrouwenhandel
Het Mary Ward Centrum in Calcutta is een opleidingscentrum dat zich
speciaal richt op vrouwen en meisjes die slachtoffer waren van vrouwenhandel of die mogelijk slachtoffer zouden kunnen worden.
Beroepsopleiding Voor deze kwetsbare groep vrouwen zijn verschillende
beroepsopleidingen en trainingen in sociale vaardigheid ontwikkeld.
Het doel van de beroepsopleidingen is om deze cursisten met lage sociaaleconomische status mogelijkheden te bieden om op een andere manier in
hun levensonderhoud te voorzien. Zo is een groep van dertig vrouwen gestart
met een opleiding tot coupeuse. Op 16 maart 2017 mochten zij hun diploma
in ontvangst nemen. Voor afgestudeerde coupeuses is er bijvoorbeeld een
markt voor het maken van schooluniformen voor jongens en meisjes.

Project 16-22:

Toiletten voor twee hostels in Bonpokhuria
In Bonpokhuria in de deelstaat Jharkhand wonen leden van de Pahariastam.
De alfabetisatiegraad is er schrikbarend laag. Onder vrouwen zelfs 2,5 %. Er zijn weinig
scholen in het gebied en de scholen die er zijn functioneren slecht. De verspreid liggende
dorpjes zijn alle gebouwd op een heuvel en slechts te voet bereikbaar. De gezondheidstoestand van de Paharia’s is zorgwekkend. Ziekten als malaria en tbc leiden tot hoge sterfte,
vooral onder kinderen. Het aantal leden van de gemeenschap neemt helaas langzaam af.
In de hooggelegen dorpjes ontbreken medische voorzieningen. Zieke Paharia’s moeten
8 à 10 kilometer lopen om een medische post te bereiken.

Een jongens- en een meisjeshostel
In 2005 opende in Bonpokhuria een hostel van waaruit zowel jongens als meisjes naar de naburige basisschool konden gaan.
Later werd er dankzij sponsors van SAC een apart meisjeshostel bij gebouwd. Het aantal leerlingen op de basisschool nam daarna snel
toe en zeker ook het aantal meisjes! Momenteel verblijven er 36 jongens en 35 meisjes in de hostels. In beide hostels krijgen de kinderen
gedurende het gehele schooljaar bijles voor hun schoolvakken om het onderwijs op de basisschool goed te kunnen volgen.
Daarnaast krijgen ze sociale vaardigheden die van belang zijn voor hun verdere ontwikkeling.
Hygiënisch en veilig naar het toilet
Het enige wat er in beide hostels nog ontbrak waren toiletten. De kinderen moesten hun
behoefte steeds in de bosjes doen, wat met zoveel kinderen erg onhygiënisch is en riskant
voor hun gezondheid. In 2017 kwamen er in zowel het jongens- als het meisjeshostel toiletten.
Dit garandeert een grotere veiligheid en meer privacy voor de meisjes.
BONPOKHURIA...GIRLS’HOSTEL...TOILETS

GEVRAAGD:
SPONSORS
VOOR
KINDEREN

SAC zoekt enthousiaste vrijwilligers voor
bureaumanagement
en voor het starten van een werkgroep ergens in het land.
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• Nieuwe projecten
Project P16-27:

Solar installatie voor meisjeshostel

Project P 17-20:

Een meisjeshostel in Calcutta vraagt om een zonne-energiesysteem. Het hostel wil daarmee de verwachte kostenstijging van
fossiele energie vóór zijn en verantwoord investeren in schone
energie.
Het hostel ligt in Tollygunge, een arme wijk in het zuiden van
Calcutta. In het hostel wonen meisjes in de leeftijd van 6-18 jaar.
Het zijn straatkinderen, kinderen van alleenstaande ouders of
van ouders die om wat voor reden dan ook niet voor hun
kinderen kunnen zorgen. Het hostel wordt overstroomd met
nieuwe aanmeldingen van schrijnende gevallen.

Bijlescentra bij Asansol

Vlakbij Asansol in West-Bengalen liggen negen bijlescentra
waar kinderen van arme, tribale ouders dagelijks bijles krijgen.
In totaal gaat het om 225 leerlingen. Deze leerlingen zitten op
een overheidsschool waar vanwege het grote aantal leerlingen
onvoldoende aandacht is voor zwakkere leerlingen of leerlingen
met een taalachterstand.
De bijlescentra hebben als doel om te zorgen dat ook kinderen
van arme ouders het reguliere onderwijs succesvol kunnen
afronden. Ook kan zo worden voorkomen dat leerlingen om
financiële redenen met de school stoppen.
De leerlingen krijgen daarom soms ook schoolspullen,
schooluniformen of een dagelijkse lunch.

Een duurzame investering
SAC wil graag bijdragen aan duurzame investeringen, zeker als
hiermee de overheadkosten lager worden en er meer besteed kan
worden aan het onderwijs voor de kinderen.
De investeringskosten voor het zonne-energiesysteem zijn:
Rs. 19.55.000 ofwel ca. € 28.000,=.
SAC wil daaraan graag Rs. 10.95.000 of ca. € 16.000,= bijdragen.
De verwachting is dat de gevraagde investeringskosten binnen
6 tot 8 jaar een rendabel zonne-energiesysteem zullen opleveren.
Draagt u ook bij aan deze investering in duurzame energie en
daarmee indirect aan het onderwijs van deze kinderen?

Dankzij bijlessen naar klas 11
Vorig jaar zijn vanuit twee bijlescentra zo’n 20 tribale leerlingen
opgegaan voor het examen van klas 10.
Ze hebben het allemaal gehaald en zitten nu in klas 11!
Dit jaar gaan 16 leerlingen van de bijlescentra op voor het
examen van klas 10.
Dankzij de bijlessen kunnen deze leerlingen zich op school
handhaven en zich meten met leerlingen waarvan de ouders
zèlf voor bijles kunnen betalen.

Helpt u mee bovenstaande projecten te financieren?
Verdeling bestedingen hostels 2017

Nalatenschappen
Nalatenschappen
Nalatenschappen
Nalatenschappen

• Aantal hostels dat SAC sponsort: 61
• Aantal kinderen in hostels: 8395
• Aantal sponsorschappen: 1551
Geld van sponsorschappen komt ook ten goede aan
andere kinderen die het nodig hebben
• De bijdrage van de ouders aan de totale kosten
van de hostels: 65%
• De bijdrage van SAC aan de totale kosten van de hostels: 17%
• Andere inkomstenbronnen voor de hostels: 18%

Salarissen
Voeding
Lesmateriaal
Onderhoud
Diversen

Helaas moet SAC soms afscheid nemen van sponsors als gevolg van overlijden...
Regelmatig blijkt dat SAC is opgenomen als één van de goede doelen waaraan sponsors bij overlijden
geld willen nalaten.
Ook de afgelopen tijd heeft SAC inkomsten uit nalatenschappen mogen ontvangen. Daarmee wordt de neergaande
lijn in onze hulp aan kinderen positief omgebogen. Ook kunnen we daardoor extra projecten uitvoeren.
Het is heel bijzonder dat sponsors SAC de gelegenheid geven om de hulp voort te zetten, ook na hun overlijden.
Wij zijn hen daarvoor zeer dankbaar.
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WERKGROEP DRENTHE
Collectief ‘t Vergiet uit Gieten heeft in het najaar weer allerlei brocante verkocht en de
opbrengst daarvan à € 1.000,= naar SAC overgemaakt t.b.v. apparatuur voor de medische
post in Belpahari. Ook is ‘t Vergiet zeer actief geweest in een scholenproject op het
Dr. Nassau College. Leden van ’t Vergiet hebben er gastlessen gegeven over de Global Goals
van de VN en over projecten van SAC. Zowel op de locatie van het Dr. Nassau College in Assen
als in Gieten zijn leerlingen daarna actief aan de slag gegaan. Ze hebben in het kader van het
vak Digitaal Produceren of Ontwerpen en Onderzoeken producten ontworpen voor ’t Vergiet
als opdrachtgever. De organisatie TalentThat leverde
ondersteuning bij het gebruik maken van circulaireconomische principes. De leerlingen mochten hun
producten presenteren en het product dat van de bezoekers - waaronder wethouders van de gemeenten Assen
en Aa en Hunze - de hoogste score kreeg, mocht worden
doorontwikkeld. Met behulp van crowdfunding zal het product in een oplage worden
gefabriceerd en via het vak economie worden verkocht t.b.v. de medische post in Belpahari.

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

VRIJWILLIGERS VAN SAC BIJ KUNST EN KITSCH
De Stichting heeft
sinds 1 januari 2001
het keurmerk van het
Centraal Bureau Fondsenwerving, Amsterdam (CBF).

WERKGROEP NIJMEGEN
Op zondag 19 november jl. heeft de werkgroep Nijmegen
weer een benefietwandeling georganiseerd. Dit keer voerde
de wandeling door Park Lingezegen, een uitgestrekt
gebied vlakbij Nijmegen dat nog volop in ontwikkeling is.
Een gids van natuureducatievereniging IVN gaf onderweg
interessante informatie.
Samen met de opbrengst van vrijwilligersactiviteiten bij
hardloopwedstrijden kon er vanuit Nijmegen € 315,=
worden overgemaakt voor een bijlesschooltje in Dumka.

In de jaren 2015 t/m 2017 hebben 2 vrienden van SAC

WIE
deelgenomen aan de Ride on Education.
NEEMT
HET
STUUR
OVER?

Die organisatie
van maatschappelijk betrokken fietsers organiseert jaarlijks
tochten waarbij sponsorgeld bij elkaar wordt gefietst voor educatieve projecten in de derde wereld. In 3 jaar hebben beide
mannen totaal zo’n € 8.000,= ingezameld voor SAC. De volgende
fietstocht is gepland in de week van 21 t/m 28 juli a.s. Er wordt
dan in 7 etappes van ca. 85 km per dag gefietst van Beilen in
Drenthe naar Trier in Duitsland. Onderweg is er ook tijd voor
uitstapjes. Er kan met allerlei fietsen worden deelgenomen:
van race- tot elektrische fiets.
Wie voelt zich uitgedaagd?
Meer Informatie :
www.therideoneducation.nl
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Deel de nieuwsbrief!
Breng hem
eens onder de
aandacht
van uw familie:
promotie van

SAC!

-

• 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

040-285 56 99

Adressen werkgroepen

OPMAAK EN PRODUCTIE : BUREAU VOOR GRAFISCHE DIENSTVERLENING GELDROP

Maandag 26 maart waren vrijwilligers van SAC aanwezig bij
opnames van tussen Kunst en Kitsch. Ze hadden een aantal
kunstwerken bij zich. Onder meer 5 litho's, 2 schilderijtjes en
een pentekening uit de nalatenschap van een kunstenaar.
Daarnaast nog enkele kunstwerken die een bevriend
kunstenaar hen had geschonken voor SAC. Binnenkort komen
de kunstwerken te koop te hangen voor SAC in HERE, een giftshop in Geldrop,
open op zaterdagmiddag.

