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Beste SAC-vrienden,
NDIA VERANDERT. Gelukkig maar. En omdat India verandert, moet
SAC ook veranderen. Wij willen de ontwikkelingen volgen en
weten wat er speelt. Daarvoor kunnen wij terecht bij een groot
netwerk dat de vrijwilligers van SAC in de loop van 45 jaar hebben
opgebouwd. Zo werken wij al 45 jaar samen met Seva Kendra,
een non-gouvernementele organisatie (ngo) in Calcutta. Deze ngo
doet ontwikkelingswerk in de regio Calcutta, kent het gebied
goed en weet waar de nood het hoogst is. Zij vertellen ons welke
ontwikkelingen er gaande zijn op het gebied van de samenleving,
politiek, educatie en wet- en regelgeving. Zij adviseren ons bij
kindsponsoring en bij het goedkeuren van projecten. Wij hebben
tientallen partners in India. Het is niet voldoende als je de directeur
van Seva Kendra kent. Deze directeur vertrekt en er komt weer een
nieuwe met wie je moet samenwerken. Het is niet voldoende als je
weet wie de leiding heeft in een hostel. Mensen doen dat werk een
paar jaar en veranderen. Het vraagt veel van onze vrijwilligers om
ons netwerk actueel te houden. Ik prijs me gelukkig dat er
voldoende SAC-vrijwilligers bereid zijn te blijven investeren in de
relaties met India. Onze jaarlijkse reizen naar India zijn belangrijk
voor het onderhouden van dit netwerk en voor het monitoren van
de SAC-activiteiten.
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Najaar 2018 vond in aanwezigheid van SAC de officiële opening
plaats van de ’Nursing School’, opleiding voor verpleegkundigen
te Midnapur in West-Bengalen. Door de samenwerking met de
overheid voldoen zowel het gebouw als de opleiding aan alle
eisen en krijgen de studenten een overheidsbeurs om er te kunnen studeren! Wat een succes! Daarnaast gaat SAC volhardend
door met het sponsoren van kinderen zodat ze naar school kunnen.
Misschien niet zo spectaculair als de ’Nursing School’, maar het
resultaat mag er zijn. Doordat deze kinderen naar school gaan,
verandert hun leven voorgoed!
Dankzij uw donaties kunnen al deze positieve dingen gebeuren.
Onze vrijwilligers zijn er dankbaar voor. Dank u wel!
Joke Jansen, voorzitter SAC

Geschiedenis van de Stichting Actie Calcutta (14)
In de nieuwsbrief van oktober 2018 hebt u
kunnen lezen hoe begin 1984 het dorpje
Kattingia in Odisha door een brand geheel
werd verwoest. In dat dorpje woonden
ruim 100 sponsorkinderen.
Ondanks de economische crisis zamelden
sponsors van SAC een geweldig bedrag in
waarmee de huisjes evenals de basisschool
weer konden worden opgebouwd.

Voor de leprozencentra brachten de
bezoekers capsules mee zonder dat ze
invoerrechten hoefden te betalen. Net als
tegenwoordig werden de reizigers ontvangen door grote aantallen blije sponsorkinderen. In die tijd werden nog foto’s van de
sponsors naar India gestuurd, welke de
kinderen aan de bezoekers die zij ’uncle’
of ’daddy’ en ’aunty’ noemden, lieten zien.

Medicijnen voor de leprozencentra
De jaarlijkse reizen naar India van het
echtpaar Van den Boogaard vielen altijd in
de maand januari vanwege de grote hitte
in de rest van het jaar. Ze bezochten
scholen en hostels in meestal zo’n 30 locaties. De wegen waren toen nog wat
slechter dan nu, waardoor de bezoeken
erg kort waren en ’flying visits’ werden
genoemd.

Dysenterie-epidemie onder de kinderen
In mei 1984 ontving Van den Boogaard een
telegram van Fr. Henrichs uit Baruipur, ten
zuiden van Calcutta. Hij kreeg het verzoek
om per vliegtuig 50.000 hologoon waterzuiveringstabletten te sturen in verband
met een dysenterie-epidemie die onder de
kinderen in Baruipur was uitgebroken als
gevolg van het drinken van vervuild water
tijdens overstromingen.

Van den Boogaard stuurde onmiddellijk
50.000 tosyl chloride sodium en thiosulphate sodium tabletten en was blij dat de
tabletten zo snel geleverd konden worden.
Maar het duurde toch nog ± 3 weken
voordat de tabletten konden worden afgeleverd op het vliegveld van Calcutta en
doorgestuurd naar Baruipur. Ondanks
dat daar vrijstelling van invoerrechten
bestond, moesten er eerst 30.000 tabletten worden afgestaan aan een of andere
overheidsinstantie om de resterende
20.000 tabletten vrij te krijgen. Dus het is
maar de vraag of die 30.000 tabletten
kosteloos aan de kinderen met dysenterie
verstrekt zijn, maar ze zijn wel verstrekt!
Wordt vervolgd

• Gerealiseerde projecten
Project P18-05:

Een hostel met een medische post

In Belpahari staat een meisjeshostel vlakbij de St Luke’s Highschool.Hier wonen ruim 470 meisjes.
De verantwoordelijke voor het hostel is Sr. Jessly. Zij heeft ook een verpleegkundige opleiding
gevolgd. In een bijgebouw van het hostel is een kleine medische post ingericht.
Hier houdt Sr. Jessly dagelijks spreekuur voor de zieken van het hostel en van de school, maar
ook voor de arme families uit de omliggende dorpen. Onlangs heeft Sr. Jessly hulp gekregen van
Anu, een assistent-verpleegkundige. Sr. Jessly had bij SAC een projectaanvraag ingediend voor
apparatuur om haar patiënten te kunnen behandelen. Op 2 april jl. stuurde zij een berichtje
SR. JESSLY IS TROTS
dat zij ook het laatste apparaat had ontvangen. Nu heeft zij de beschikking over apparatuur
OP DE NIEUWE APPARATUUR
om bloedtesten uit te voeren op het gebied van malaria, tyfus en hemoglobine. Zij kan ook
zwangere vrouwen onderzoeken en betere zorg verlenen na de bevalling. Ook is er een opleidingsplaats gefinancierd. Namens Sr. Jessly
zeer veel dank aan het goede doelen collectief ’t Vergiet uit Gieten, de PKN-kerken uit Zuidlaren en Anloo en alle Drentse vrijwilligers!
Project 17-03 en P17-26:

Bijlesschooltjes in dorpjes rond Dumka

In de armoedige, afgelegen regio’s zijn kinderen meestal niet gewend om naar school te gaan.
Daarom worden in steeds meer dorpen zogenaamde Balwadi’s ingericht om de kinderen
schoolrijp te maken en te laten wennen aan een zeker schoolritme. De kinderen kunnen daar
spelen, leren de cijfers en vooral ook de letters van het Hindi, de schooltaal die zij thuis in hun
dorp helemaal niet spreken. Wanneer de kinderen eenmaal naar school gaan, komen ze terecht
in klassen van vaak 60 tot 70 leerlingen met één leerkracht. Dat betekent dat veel kinderen niet
de aandacht krijgen die zij nodig hebben. Daarom zijn er in de Balwadi’s ook bijlesklasjes
gemaakt. Hier kunnen de kinderen van 7-9 uur ’s morgens of van 17-19 uur ’s avonds extra ondersteuning krijgen. De ouders betalen hiervoor per kind Rs 30 (€ 0,40) per maand. Als de ouders
dit niet kunnen betalen, is het gratis. De bijlesklasjes hebben een zeer positief effect op de
leerresultaten van de kinderen.
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DE DOCENTE GEEFT EEN LES HINDI EN
KINDEREN UIT 13 BALWADI’S OEFENEN
SAMEN DE LETTERS.

aart jl. hebben de penningmeester en een lid van de projectencommissie Jharkhand bezocht.
Hun partners vergezelden hen op eigen kosten. Vooraf was een reisschema opgesteld en waren de te bezoeken
locaties geïnformeerd. Ook waren er lijsten opgestuurd met vragen en gesprekspunten zodat de leidinggevenden in India de gesprekken goed konden voorbereiden. Al vele jaren heeft SAC een goede samenwerking
met Seva Kendra Calcutta en daar starten de werkbezoeken dan ook altijd. Vanuit Calcutta werd per nachttrein
gereisd naar Sahibganj in het noorden van Jharkhand. Vervolgens in twee weken per auto naar het zuiden en
door West-Bengalen weer terug naar Calcutta. In totaal zijn 14 locaties bezocht en 27 gesprekken gevoerd.
Overal was de ontvangst zeer gastvrij en werd gezorgd voor maaltijden en slaapgelegenheid. De kinderen waren allemaal zeer
enthousiast en hadden overal prachtige ontvangsten voorbereid
met veel dans en muziek. Ze vonden het erg leuk om eenvoudige
Nederlandse liedjes te leren en waren leergierig om op een globe
uitgelegd te krijgen waar Nederland ligt.
Een geweldige ervaring om zo zelf met deze kinderen bezig te zijn!
Voor de kinderen van de hogere leerjaren was het in die periode
juist examentijd en er werd dan ook veel extra gestudeerd, zelfs
tot laat in de avond. De resultaten waren nog niet bekend, maar de
verwachting van de leerkrachten was dat de meesten wel zouden
slagen. Het werkbezoek was weer succesvol. De opgedane kennis
en de uitgebreide gespreksverslagen vormen een goede basis voor
de werkzaamheden en besluitvorming van SAC in 2019.
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• Nieuwe projecten
P18-16 :

Bridge Up Centers
in Balasore

P18-17 :

In de stad Balasore in Odisha heeft de organisatie ’Balasore
Social Service Society’ (BSSS) een project ontwikkeld voor zgn.
’Bridge Up centres’. Deze hebben als doel het verbeteren van de
kwaliteit van overheidsscholen en hun docenten, het geven van
2 uur bijles in de ochtend aan de leerlingen, empowerment van
ouders en kinderen door allerlei activiteiten op zaterdag en het
oprichten van een kinderparlement. Kortom het creëren van een
omgeving van formeel en informeel leren. Dit concept zou
uiteindelijk in 35 dorpen moeten worden gerealiseerd. In deze
landelijke regio hebben we doorgaans te maken met de eerste
generatie kinderen die naar school gaat. De ouders zijn veelal
ongeletterd. Onderwijs is niet vanzelfsprekend. Veel van de
overheidsscholen leveren onvoldoende kwaliteit. Vaak vindt men
het vooral belangrijk dat kinderen daar dagelijks een warme
maaltijd krijgen. Met dit project wordt in elk dorp een netwerk
van ouders - vaak de moeders - en een daarvoor geselecteerde en
getrainde dorpscoördinator opgezet. Het project moet er voor
zorgen dat schooluitval wordt voorkomen, dat alle kinderen een
basisniveau halen en dat de kwaliteit van onderwijs wordt
verbeterd. Het netwerk zal bevorderen dat de dorpsbewoners zich
meer bewust worden van de rechten die zij hebben, kennis krijgen
over hygiëne, spreken over sociale problemen en praktische
vaardigheden ontwikkelen. Dit moet er onder andere toe leiden
dat overheid en onderwijzers worden gewezen op hun plichten.
Voor het creëren van bewustwording bij de kinderen wordt een
kinderparlement opgezet, waarin zij ervaringen uitwisselen
en zich bewust worden van de invloed die zij zelf kunnen
uitoefenen. Het project richt zich vooral op kinderen van de zeer
armen, één-ouder gezinnen en gehandicapten. In 5 dorpen is een
experiment van dit project uitgevoerd. De huidige projectopzet
gaat uit van één jaar. In dit jaar wordt het project zorgvuldig
gemonitord en geëvalueerd. Daarna volgt een meerjarige voortzetting. Het project voor het eerste jaar kost € 32.823,=.
Na dit jaar volgt SAC de ontwikkeling van het project en stemt
een vervolgbijdrage daarop af.

Project ter verbetering van
landbouwmethodes in West Midnapur

Seva Kendra Calcutta wil een project starten om boeren te helpen
met de omschakeling naar meer duurzame landbouwmethodes
waarmee tevens meer opbrengst wordt gegenereerd. De wereld
produceert meer voedsel dan ooit tevoren dankzij de ontwikkeling
van argrarische technologie en vergaande efficiency. Op de veelal
kleine of middelgrote boerderijen in West-Bengalen is deze
moderne kennis geheel afwezig. Dat betekent geringe opbrengst
en dus grote armoede. Een alarmerend aantal op het platteland
wonende kinderen, families en tribale gemeenschappen in en om
Midnapur lijdt honger of is ondervoed. Het doel van het project is
om de boeren ervan te overtuigen dat het noodzakelijk is om hun
landbouwmethoden te verbeteren en over te schakelen naar
duurzame bebouwing van de grond. Het betreft vaak de teelt van
rijst. Dit moet leiden tot meer opbrengst per m2 en meerdere
oogsten per jaar. Getrainde boeren worden met elkaar in contact
gebracht om ervaringen uit te wisselen voor verdere verbetering.
Het project volgt de bereikte verbeteringen en ondersteunt de
boeren bij het realiseren ervan. Nadat het project is gestart zullen
het Indiase ’lnstitute of Technology’ en de ’National Bank for
Agriculture and Rural Development’ - beide overheidsinstellingen
- de verdere ontwikkeling gaan steunen. Het project wil per jaar
1500 boeren ondersteunen. Dit betekent 15.000 boerenfamilies in
10 jaar, zowel mannen als vrouwen en indirect nog vele anderen.
Voor het uitvoeren
van dit project is
een voorlichtingscentrum nodig,
gelegen naast de landbouwgrond waarop de praktijktraining
zal plaatsvinden. De bouw van het voorlichtingscentrum kost
€ 71.213,=. Een eerste jaar voorlichting en training vraagt € 8.700,=.
SAC heeft besloten in elk geval het eerste jaar voorlichting en
training te financieren. De bijdrage voor het voorlichtingscentrum
is afhankelijk van te ontvangen donaties. Eventuele bijdragen voor
de komende jaren hangen af van de ontwikkeling van het project
en de bijdragen van de overheidsinstanties in India.

Het belang van werkbezoeken aan India
Ieder jaar brengt een afvaardiging van SAC een bezoek aan
India, ofwel twee bestuursleden ofwel een bestuurslid en
een commissielid. Zo’n werkbezoek is belangrijk om de
besteding van sponsorgelden te controleren. Omdat
de sponsorlocaties verspreid liggen over een groot
gebied, wordt elke locatie eens in de drie jaar
bezocht. SAC checkt dan de voortgang van de projecten en bezoekt de scholen en hostels. De bezoeken
hebben ook een preventieve werking want men weet
dat SAC komt kijken wat er met het sponsorgeld gebeurt.

Voor ons, vrijwilligers van SAC is het goed om zelf de gesponsorde
activiteiten te zien en de medewerkers en de kinderen te
ontmoeten. Ter plekke kunnen wij ook beter bekijken waar
de behoefte aan sponsoring het grootst is.
Tijdens zulke bezoeken versterken we de contacten
met onze Indiase partners en doen we veel kennis
op over de ontwikkelingen in India, over veranderende wetgeving etc.
Die kennis is belangrijk om ons werk in Nederland goed
te kunnen doen.
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HERDERSTOCHT BALLOO

Op 9 december jl heeft de
werkgroep Nijmegen met een
kraam op een wijkmarkt
gestaan. Samen met de
opbrengst van vrijwilligersactiviteiten bij de Zevenheuvelenloop en de Stevensloop kon er totaal € 440,=
overgemaakt worden voor een
bijlesschooltje in Dumka.

Helpt u mee?
U kent hem wel! Zo’n lege flessenautomaat
in de supermarkt. Verschillende Albert
Heijn-filialen hebben bij de flessenautomaat
een zuil staan waarop ’goede doelen
organisaties’ een maand lang een tekst
kunnen plaatsen over hun goede doel. In die
zuil zit een gleuf waarin het bonnetje van de
lege flessen kan worden gestopt. Zou ook u
bij een filiaal in uw buurt een tekst over SAC
willen plaatsen om op die manier SAC te
steunen? Van ons
kunt u een A4-tje
ontvangen met foto,
logo en tekst. En aan
de bedrijfsleider van
het betreffende
AH-filiaal kunt u
vragen of de tekst in
een bepaalde maand
geplaatst kan worden.

Wij hopen op
reacties uit het
hele land!

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

De Stichting heeft
sinds 1 januari 2001
het keurmerk van het
Centraal Bureau Fondsenwerving, Amsterdam (CBF).

Adressen werkgroepen
• 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

SPONSORS
VOOR
KINDEREN
GEVRAAGD

040-285 56 99

Het flessenbonnetje voor SAC!

Voorzitter: Joke Jansen
Secretaris: Hans van den Bergh

-

WERKGROEP NIJMEGEN

Adres Stichting Actie Calcutta

OPMAAK EN PRODUCTIE : BUREAU VOOR GRAFISCHE DIENSTVERLENING GELDROP

Op 24 december 2018 werd voor de 18e keer op het Balloërveld in het Drentse dorpje Balloo
de Herderstocht georganiseerd. Ruim 5.000 bezoekers namen deel aan de met lampjes
verlichte wandeling van 2,5 kilometer bij de schaapskooi van Balloo. De deelnemers konden
zich laten inschrijven bij twee Romeinse soldaten, als symbool van de volkstelling in de tijd
van keizer Augustus. Onderweg werd bij kampvuren steeds een deel van het kerstverhaal
verteld door onder meer Romeinse soldaten, herders, wijzen, een herbergier en de evangelist
Lucas. Evenals 4 jaar geleden is
de opbrengst van dit bijzondere
kerstgebeuren bestemd voor
een project van SAC. Dit jaar
gaat het om een bedrag van
liefst € 16.250,=! En dit geweldige bedrag wordt nog met 50%
VERTELLEN VAN HET KERSTVERHAAL
verhoogd door Wilde Ganzen!
De totale opbrengst wordt besteed aan de renovatie van een school voor voortgezet onderwijs in Bodopoda in Odisha. Tijdens de zware regentijd is daar lekkage ontstaan waardoor er
asbest, ijzer en beton naar beneden is gekomen. Bij de reparatie van het dak wordt er meteen
een bovenverdieping op gebouwd zodat de school weer nieuwe leerlingen kan aannemen.
Erg veel dank aan de Gereformeerde kerk vrijgemaakt in Assen-Marsdijk, de schaapherders
van Balloo, het collectief ’t Vergiet uit Gieten en aan de zeer vele vrijwilligers die deze
herderstocht hebben mogelijk gemaakt!

