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Beste SAC-vrienden,
eze dagen voelen we ons allemaal betrokken bij het grote
vluchtelingendrama dat zich buiten maar juist ook binnen
Europa afspeelt. Het kan ons niet onberoerd laten dat zo velen op
zoek zijn naar een veilig thuis en een veilige toekomst voor hun
kinderen. Er wordt een dringend beroep gedaan op de regeringen
in Europa om vluchtelingen gastvrij en respectvol tegemoet te
treden. Wij allen moeten meehelpen om de nood van deze vluchtelingen te verlichten. Daarnaast willen we de kansarme kinderen
in India niet uit het oog verliezen. Want velen daar rekenen op onze
steun, uw steun. SAC blijft actief in de slums van Calcutta en in de
armste regio’s waar inheemse stammen en kastelozen nauwelijks
perspectief hebben op verbetering van hun situatie.
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Dankzij onze projecten leren zij lezen en schrijven en daarmee zichzelf en hun dorpsgemeenschap ontwikkelen.
Met onze hulp, uw hulp, wordt systematisch gewerkt aan de vooruitgang van deze regio’s, aan het bieden van kansen aan deze kansarme bevolkingsgroep.
Wij voelen ons betrokken bij de vluchtelingen in Europa maar zeker
ook bij de meest kansarmen in India. Met de ondersteuning van die
kansarmen gaan wij gestaag door. Dat kunnen we doen dankzij uw
trouwe steun! Hartelijk dank daarvoor!
Joke Jansen, voorzitter SAC

Geschiedenis van de Stichting Actie Calcutta (8)
In de nieuwsbrief van mei 2015 hebt u kunnen lezen hoe de heer Van den Boogaard in
1978 met spoed naar India vertrok met
fl 100.000,= noodsteun op zak voor de
inwoners van West-Bengalen die getroffen
waren door hevige overstromingen. Hier
volgt een korte samenvatting van zijn belevenissen die hij destijds zelf op schrift zette.
Nadat Van den Boogaard in Calcutta was
aangekomen, maakte hij een driedaagse
tocht door het rampgebied. Met baggerlaarzen waadde hij door het hoge water en
bekeek de noodtoestand zowel per boot als
per helikopter! Een gebied van 13.000 km2,
gelijk aan 1/3 deel van Nederland, stond
onder water. Op droge delen waren hulpposten ingericht. Er was dringend behoefte
aan voedsel, vooral aan rijst en het linzengerecht dahl. Daaraan heeft Van den
Boogaard die fl 100.000 besteed. Maar nog
nijpender was het gebrek aan schoon
drinkwater. Het water in de regenputten
was besmet door ronddrijvende kadavers
en lichamen. Het was levensgevaarlijk om
daarvan te drinken. Veel mensen werden
dan ook ziek of stierven daaraan. Maar het
bleek een groot probleem om de mensen
te weerhouden van dat water te drinken.

Waterzuiveringstabletten
Van den Boogaard wilde daarom zo snel
mogelijk waterzuiveringstabletten laten
komen van een fabriek in België. Hij probeerde s’ nachts zijn zoon in Maastricht te
bellen. Deze had een geheim telefoonnummer maar dat nummer wist hij niet
meer. Met inschakeling van de gemeentepolitie ter plaatse heeft hij zijn zoon laten
bellen naar een samenwerkingspartner
van SAC in Calcutta, Seva Kendra. Zijn zoon
moest stante pede met een zak geld naar
Brussel rijden om 150.000 chloraline
waterzuiveringstabletten te kopen en deze
per vliegtuig van Zaventhem naar Calcutta
te verzenden. Het was een hele klus om
aan zoveel tabletten te komen, maar het
lukte. Binnen 21/2 dag kwamen de tabletten
in Calcutta aan en konden direct verspreid
worden over de hulpposten.

De tabletten waren goed voor 15 miljoen
liter drinkwater, 1 tablet op 100 liter.
Hoeveel mensen gered zijn dankzij die
tabletten is niet te schatten, maar het
moeten er zeer velen geweest zijn.
Weer terug in Nederland heeft Van den
Boogaard nog 1 miljoen tabletten naar
India kunnen sturen, betaald met giften
van een rommelmarkt in Aalsmeer, een
zaalvoetbaltoernooi in Bergen op Zoom
met Willem van Hanegem, Memisa, Wilde
Ganzen en veel sponsors. Met 50% korting
op de luchtvracht en 10% op de tabletten
waren de totale kosten fl 35.000,=.
De 1500 via SAC gesponsorde kinderen
voor wie Van den Boogaard de reis had
gemaakt, waren allemaal gered. Maar hij
heeft ongelooflijk goed werk gedaan voor
de inwoners van het rampgebied!
Wordt vervolgd

Wanneer u geïnteresseerd bent in
het complete
verhaal van
Van den Boogaard,
kunnen wij u de
tekst integraal
toesturen.
Erg interessant
om te lezen!

Gerealiseerde projecten
Project P14-12:

Nieuw project

Toiletgebouw voor meisjes in Murguni Village

In het hostel in het dorp Murguni in
Dumka is een toiletgebouw met zowel
badkamers als toiletten gerealiseerd.
Dit gebouw is voor de meisjes een
hygiënische en veilige ruimte.
In het hostel wordt regelmatig voorlichting gegeven aan de meisjes en
hun ouders over persoonlijke hygiëne,
ook als preventie voor ziekten.
Een meerwaarde is nog dat de ouders
die tot de inheemse stammen behoren,
vanwege deze nieuwe faciliteit meer geneigd zijn om hun dochters naar het hostel
- en dus naar school - te sturen!
Project P12-03:

School voor speciaal onderwijs in Betna

Op de Manovikas school voor speciaal onderwijs
in Betna in West-Bengalen waren eerst 20 doofstomme en 23 geestelijk gehandicapte studenten.
De doofstomme studenten bezoeken nu de
Lakhmipousi school voor speciaal onderwijs, een
overheidsschool. De geestelijk gehandicapte
studenten krijgen speciale lessen op de Manovikas school, zoals lezen, schrijven, logopedie,
fysiotherapie en yoga.
De Manovikas school legt de nadruk op beroepsonderwijs. Dit geeft de studenten de mogelijkheid diverse praktische vaardigheden aan te
leren. Tijdens culturele en religieuze feestdagen
wordt deelgenomen aan competities in onder
meer schilderen, tekenen en sport, zowel binnen
als buiten de school. De school moedigt ouders, broers en zussen aan om naar de school
te komen en organiseert themabijeenkomsten over het omgaan met een handicap.
Die bijeenkomsten worden door de ouders goed bezocht.
De Manovikas school ziet een grote verbetering in het gedrag van de studenten en zoekt
nu ondersteuning van de overheid om deze mooie taak voort te kunnen zetten.

REIZENDE FOTOTENTOONSTELLING SAC
Intussen heeft de fototentoonstelling
van SAC al heel wat reizen gemaakt.
Na diverse locaties in Geldrop-Mierlo,
reisde hij naar Hengelo (O) en Uden.
Wie van u een locatie weet waar
geëxposeerd kan worden, kan contact
opnemen met SAC.

Project P 13-22:

Onderwijs voor met
hiv besmette kinderen

In West-Bengalen in het district Burdwan
ligt in een dorp het Chetana Community
Care Centre. Dit is een centrum waar met
hiv besmette kinderen een zo normaal
mogelijk leven kunnen leiden.
Momenteel verblijven er 20 kinderen
tussen 3 en 15 jaar. Sinds 2011 is in het
centrum ook een school, waar les wordt
gegeven volgens het officiële onderwijsprogramma van de overheid.
Er zijn 3 docenten en dagelijks zijn er
lessen vanaf klas 1. Daarnaast wordt er
bijles gegeven in wis- en natuurkunde.
Buiten schooltijd kunnen de kinderen
zich allerlei vaardigheden eigen maken,
zoals werken met de computer, dansen,
handwerken, een muziekinstrument
bespelen of de fijne kneepjes van het
kleermakersvak leren.
Naast het geven van onderwijs heeft het
Chetana Community Care Centre nog een
andere missie: bewustwording op gang
brengen over hiv/aids. Zes maal per jaar
zijn er voorlichtingsbijeenkomsten op
scholen en in dorpen om de opgroeiende
generatie bewust te maken van hiv/aids.
Deze voorlichtingen hebben de bedoeling
discriminatie en stigmavorming tegen
te gaan en een positief gevoel over te
brengen ten aanzien van hiv slachtoffers.
Rond Kerstmis is er een dag waarop alle
hiv patiënten uit de omgeving worden
uitgenodigd voor spelletjes en bewustmakingssessies en om solidariteit met
deze patiënten te tonen.
Op deze manier krijgen kinderen die
thuis en in de buitenwereld al veel negatiefs hebben meegemaakt in het Chetana
Community Care Centre de gelegenheid
goed onderwijs te volgen en bovendien
zelfvertrouwen te ontwikkelen!
Van dit 3-jarig project is het 1e jaar reeds
uitgevoerd. De kosten voor het 2e en 3e
jaar bedragen Rp 400.000, omgerekend
€ 5797,=.

Helpt u mee dit project
verder te financieren?
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Dorpsschooltjes in Dumka
Succes van de balwadi’s
N het district Dumka in de deelstaat
Jharkhand sponsort SAC 14 dorpschooltjes. Een aantal van deze schooltjes zijn zogenaamde balwadi’s, waar jonge kinderen
van 3 tot 7 jaar worden opgevangen en
schoolrijp gemaakt. Soms zijn de balwadi’s
gehuisvest in een grote schuur zonder
meubilair maar met beschutting tegen
zon of regen. Soms zitten de kinderen in de
schaduw van een boom of op de veranda
van een lemen hut. Met zang, dans en
spelletjes worden de kinderen spelenderwijs voorbereid op de openbare basisschool. Ook leren de kinderen daar de
officiële taal van de school. Thuis spreken
de kinderen alleen de taal van hun stam.
De lessen voor de jonge kinderen worden
meestal ’s morgens gegeven, zodat de kinderen niet meer de hele dag rondhangen
in het dorp. Voor de oudere kinderen die al
op de basisschool zitten, zijn er bijlesklasjes, waar ze hulp krijgen bij hun huiswerk.
De leerkrachten van de basisscholen zijn
erg blij met leerlingen van de balwadi’s,
want ze merken het effect van de bijles op
de vorderingen van hun leerlingen.

I

Meestal zijn het oudere meisjes of zelfs
moeders uit het dorp die voor de balwadi’s
en de bijlessen zorg dragen. Ze ontvangen
een vergoeding van € 10,= per maand.
Ze hebben daarvoor een training gevolgd
en krijgen nog regelmatig nascholing.
Gemiddeld zitten er zo’n 500 kinderen op
een balwadi.
Financiering van de balwadi’s
L sinds 2007 worden deze balwadi’s en bijlesklasjes volledig door SAC gefinancierd. Op ons advies is de toezichthouder, Fr. Sonatan, nagegaan of het mogelijk
is een bijdrage van de ouders te vragen. Voorlopig is dat nog niet mogelijk.
Openbare scholen vragen geen schoolgeld. Ook zijn er in enkele dorpjes door de
overheid gestichte kleuterschooltjes met gratis onderwijs en gratis middageten.
Van het onderwijs komt niets terecht maar van het middageten wel. Dat wordt vaak
verzorgd door de vrouwen van het dorp. In de hoofden van de ouders zit daarom het
idee dat onderwijs gratis is. Bovendien zijn de ouders arm. Het zal nog een aantal
jaren duren voor de ouders er toe gebracht kunnen worden een eigen bijdrage te
betalen voor het kleuteronderwijs. Als SAC nu met de ondersteuning zou stoppen,
zou alles instorten.
Fr. Sonatan wil graag doorgaan met de balwadi’s en de bijlessen. Zijn leerkrachten
zijn goed gemotiveerd. De kinderen komen graag. En het effect is groot! Hij is van
plan bijeenkomsten met de ouders te organiseren en hun te vragen om op den duur
het salaris van de leerkrachten te betalen. Ook zal hij aandacht besteden aan de
zelfhulpgroepen van vrouwen.

A

Besteding gelden hostels en scholen
Verdeling bestedingen
hostels 2014

Verdeling bestedingen
onderwijslocaties 2014

SAMENVATTING VAN HET

NALATENSCHAPPEN

FINANCIEEL VERSLAG 2014

Ook dit jaar zijn

Baten uit eigen fondsenwerving, zoals:
kindsponsoring, giften voor projecten,
overige giften en nalatenschappen
€ 394.926
Rentebaten
€ 7.807
Totaal baten
€ 402.733

er weer enkele
nalatenschappen
geweest waardoor
we in staat waren
reeds vanuit India
blauw = salarissen

rood = voeding

paars = klein onderhoud

turquoise = diversen

aangevraagde

groen = lesmateriaal

projecten eerder
uit te voeren.

ANKZIJ onze sponsors volgen kinderen en jongeren momenteel
op 83 locaties onderwijs. In het afgelopen jaar waren er 2050
sponsorschappen, verspreid over 69 hostels, 3 scholen, 3 dorpskleuterschooltjes (balwadi’s), 7 bijlesgroepen en 1 onderwijs- en
opvangproject voor straatkinderen. Zoals in de grafieken is te zien,
wordt bij de hostels relatief het meeste geld besteed aan voeding
voor de kinderen en salaris voor de bijlesleraren die de kinderen
helpen bij het spreken en schrijven van de schooltaal. Bij de scholen,
dorpskleuterschooltjes, bijlesgroepen en het project voor straatkinderen gaat het meeste sponsorgeld naar salarissen voor de
leraren en lesmateriaal voor de kinderen.

D
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Onze bijzondere
dank gaat uit
naar de sponsors

BATEN

LASTEN
Sponsoring kinderen en hostels in India
Uitvoering projecten in India
Totaal besteed aan de doelstelling
Kosten werving baten
Beheer en administratie in Nederland
Beheer en administratie in India

Totaal lasten

€
€
€
€
€
€
€

189,090
120.325
309.415
16.018
11.661
2.387
339.481

die ervoor

Voor verdere toelichting en financiële verantwoording

hebben gezorgd

wordt verwezen naar het jaarverslag op onze website.

dat ook na
hun overlijden de
kinderen in India
onderwijs kunnen
blijven volgen.

SAC zoekt enthousiaste vrijwilligers voor
bureaumanagement en voor het starten
van een kerngroep ergens in het land.

BENEFIETCONCERT IN GIETEN

RIDE ON EDUCATION

Op 25 april jl. organiseerde het goede
doelen collectief ’t Vergiet in de dorpskerk
van het Drentse Gieten een benefietconcert voor SAC. Het concert werd uitgevoerd
door het wereldmuziekorkest Balagan uit
Assen en het Gemengd Koor Gieten.
Het publiek kon luisteren naar een gevarieerd repertoire van muziek uit landen
als Turkije en Rusland tot bekende werken
uit musicals en popmuziek.
De opbrengst van € 1450,= wordt besteed
aan de bouw van een hostel voor 120 kasteloze kinderen in Rajgram bij Calcutta

Van 4 t/m 11 juli jl. reed een vrijwilliger
van SAC uit Overijssel met een vriend en
32 anderen The Ride on Education. Dit is
een jaarlijkse sponsorfietstocht, bedoeld
om onderwijs in de derde wereld mogelijk
te maken. Dit jaar werd voor 4 goede
doelen gefietst waaronder SAC. De tocht
ging van Beilen naar Reims. Het leverde voor
SAC een sponsorbedrag op van € 2290,=
dat naar de Brickfieldscholen gaat.
Wie gaat volgend jaar deze uitdaging aan?

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 (’s morgens)

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
het keurmerk van het

BENEFIETDINER NIJMEGEN

Centraal Bureau Fondsenwerving, Amsterdam (CBF).

BROCANTE-FAIR IN GIETEN
Op 22 augustus jl. was er op de boerderij
van ’t Vergietcollectief weer een buiten
brocante-fair. Mooie kraampjes met
brocante, een expositie van aquarellen en
een terrasje met zelfgemaakte taarten en
versnaperingen. Het resultaat van de dag
was € 1050,= voor het jongenshostel in
Rajgram.

>> DANK! <<
In deze laatste Nieuwsbrief
van 2015 wil SAC u hartelijk danken
voor uw inzet en bijdragen!
Wij wensen u het beste
voor het komende jaar en hopen
dat u SAC ook in 2016 een
warm hart toedraagt!

KERSTPOST & KERSTGIFTEN
Wilt u een kerstkaart naar uw sponsorkind(eren) sturen? Stuur
deze dan naar ons secretariaat: Postbus 309, 5660 AH Geldrop.
Wij zorgen dan voor verzending naar India. Vermeld hierbij
duidelijk nummer en naam van het kind en uw eigen sponsornummer en naam. Uw eigen adres is niet nodig.
Wij verzoeken u vriendelijk om enkelvoudige, kleine kaarten te
sturen. U mag losse postzegels bijvoegen, maar dit hoeft niet.
Kerstgiften voor uw kind worden onder alle kinderen verdeeld,
aangezien het niet goed is om één kind te bevoordelen.
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. . . Oproep . . .

Coördinator gevraagd voor de kerngroep
Alkmaar.Veel dank aan Henk Laarman die
deze kerngroep jarenlang heeft geleid.

040-285 56 99

Op 16 augustus jl. vond weer het jaarlijkse Full Colour Festival in Emmen plaats.
Het was ongekend slecht weer en dat weekend werd zelfs het regenrecord van NoordNederland gebroken. Terwijl het festival bij goed weer zo’n 50.000 bezoekers trekt,
waren er nu nog geen 2.000! Naast artikelen van India werden ook 2e hands boeken
verkocht. De opbrengst was € 213,45. Dit bedrag gaat naar het onderwijsproject voor de
hiv-kinderen in Chetana.

• Kerngroep Alkmaar
Contactpersoon: vacature
• 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

-

FULL COLOUR FESTIVAL EMMEN

Adressen kerngroepen

OPMAAK EN PRODUCTIE : BUREAU VOOR GRAFISCHE DIENSTVERLENING GELDROP

Op 29 april jl. organiseerde de kerngroep Nijmegen weer het jaarlijkse benefietdiner in
het Indiase restaurant ’Gandhi’. Dit leverde een bedrag op van € 855,=. De opbrengst gaat
voor het grootste deel naar een Brickfieldschool. Een bedrag van € 100,= is bestemd voor
een groepssponsorschap dat de kerngroep Nijmegen op zich heeft genomen.

