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Beste SAC-vrienden,
at komt er bij u op als u aan India denkt? De laatste tijd is er
in grote delen van India sprake van flinke wateroverlast, ook
in de gebieden waar SAC actief is. Als het water weer gezakt is,
wordt er met man en macht geprobeerd om te verbouwen en te
oogsten. Want niet lang daarna valt de droogte in en groeit er niets
meer. Het klimaat bepaalt voor een groot deel de mogelijkheden
van de mensen daar. Regelmatig krijgen wij dan ook verzoeken om
te helpen met het bouwen van een overkapping, zodat de kinderen
in een hostel droog kunnen eten of om pompen te installeren voor
de behoefte aan water in droge tijden. Deze projecten worden door
SAC dan ook altijd gehonoreerd. Natuurlijk heeft SAC ook veel
onderwijsprojecten. Zo steunt SAC straatschooltjes in Calcutta,
kleuterschooltjes op het platteland, onderwijs voor kinderen van
seizoenarbeiders die stenen bakken, steunpunten voor extra onderwijs en 2e kans-projecten voor drop-outs.
Het steunen van deze kansarme kinderen geeft veel voldoening.
Wanneer we de locaties bezoeken, zien we dat deze steun ook daadwerkelijk het beoogde doel bereikt. Fantastisch om te zien! Dit kan
alleen omdat u ons helpt. Het is dan ook uw succes.
We zijn er trots op dat we het werk voor SAC doen als vrijwilligers.

W

We krijgen er geen cent voor, maar wel veel voldoening. We doen
het met passie en voelen ons zeer verantwoordelijk om in India met
uw geld de goede dingen te doen.
Dank u wel voor uw steun en vertrouwen!
Joke Jansen, voorzitter SAC

Geschiedenis van de Stichting Actie Calcutta (11)
In de nieuwsbrief van mei 2017 hebt u
kunnen lezen dat er in 1980 door een grote
toename van sponsors maar liefst 10.000
nieuwsbrieven moesten worden verstuurd!
En in december werd er geld voor nieuwe
kleertjes opgestuurd omdat dit in India met
Kerst traditie is. Dit is later weer gestopt
vanwege het vele werk en de afgenomen
inkomsten van SAC.
In de nieuwsbrief van februari 1981 schreef
de heer Van den Boogaard een verhaal
over Sr. Barbara, een Nederlandse zuster.
Zij had jarenlang de leiding van een sponsorproject in Jharkhand. Sr. Barbara werkte
er al 41 jaar. Veel sponsors van SAC waren
bekend met haar. In 1979 werd zij overgeplaatst naar het dorpje Mohitnagar in
West-Bengalen, waar de zusters Ursulinen
een nieuwe missiepost begonnen.

Alles moest van de grond af aan opgebouwd worden. Sr. Barbara begon met de
koop van een huis voor zichzelf, enkele Indiase zusters en tevens slaapgelegenheid
voor een aantal kinderen uit de omgeving.
In dat huis was ook al een schooltje gestart.
Het was een kale ruimte met wat tafels,
stoelen en een petroleumlamp.
Het eerste dat Sr. Barbara daarna deed was
foto’s maken van kinderen in haar school
die in aanmerking kwamen voor een sponsorschap. Het ontwikkelen en afdrukken
van de foto’s kon alleen gebeuren in een
plaats twee dagreizen verderop!
Sr. Barbara stuurde de foto’s en informatie
van 135 kinderen naar de heer Van den
Boogaard die de sponsorschappen
toekende. Ook stuurde hij een bedrag aan
giften voor de opstart van de school.

Maar op 1 mei 1980 verwoestte een cycloon
alles wat Sr. Barbara had opgebouwd.
Zowel het huis waar de zusters en de
kinderen sliepen als het schooltje. Het was
één grote ravage. Daarop stuurde de heer
Van den Boogaard een groot bedrag voor
de wederopbouw.
Maar de herbouw van de school verliep
problematisch. Niet zozeer vanwege geldgebrek maar vanwege de bevolking, die
alle vreemdelingen beschouwde als vijanden. Op een morgen keek Sr. Barbara uit
het raam en zag een groot bord met de
tekst: ’Barbara, go home’. Gelukkig is het
later weer goed gekomen en is de sponsoring van de kinderen weer opgepakt.
Wordt vervolgd

• Gerealiseerde projecten
Project P17-05:

Schoolbanken voor een basisschool in Balidanga
In Balidanga in het district Burdwan in West-Bengalen ligt de St. Anne’s bassisschool. Het district Burdwan
kent enerzijds geïndustrialiseerde steden als Durgapur, Asansol en Burnpur. Anderzijds zijn er veel dorpen
die nog geheel in ontwikkeling zijn. De schoolleiding wil juist kinderen van gemarginaliseerde groepen
bereiken, ongeacht kaste of geloof, vooral meisjes. Tot nu toe volgde een deel van de 221 leerlingen de les
zittend op de grond, wat in de winter koud is en bovendien slecht voor hun rug. Sponsors van SAC zorgden
voor een bedrag van Rs 90,000 (€ 1286,=). Van dit geld, vermeerderd met de bijdragen van de ouders
à Rs 47,930 heeft de school 51 hoge en 51 lage banken kunnen aanschaffen.
De kinderen zijn er blij mee, want nu hoeven ze hun les niet meer op de grond te maken.

Project P14-06:

Een metalen dak over het terras van het hostel

Chilimpur ligt op de grens van de deelstaten West-Bengalen en Jharkhand. Het is een regio waar
ongeveer 20.000 leden van de Santalstam wonen. Velen van hen werken als dagloner in de
steengroeven of in de landbouw. Hun leven is kort. Vaak overlijden ze aan tbc of andere luchtweginfecties vanwege het inademen van stof en slechte voeding.
Te weinig leraren in de dorpen In elk dorp hier is een basisschool van
de overheid, maar door het lerarentekort is het onderwijs minimaal.
Wanneer de ouders dagloners zijn, houden ze hun kinderen graag
thuis om het vee te verzorgen, op de jongere kinderen te passen
en huishoudelijk klusjes te doen. Maar ouders die de waarde van
onderwijs inzien, sturen hun kinderen naar het hostel in Chilimpur.
Dit hostel heeft nu een metalen dak over het terras om de kleren van
de kinderen tijdens het regenseizoen te kunnen drogen. Ook kreeg
het hele gebouw een opknapbeurt.

• STEEDS MEER MEISJES NAAR SCHOOL IN BELPAHARI

(aflevering 1)

Bezoek van SAC in 2002 Het eerste bezoek van SAC aan Belpahari was in 2002. Belpahari betekent vrucht van de bergen. Het ligt in Jharkhand in een district met 126 kleine dorpjes, bewoond door leden van de Santalstam. In 2002 stond er al een schoolgebouw. Het was klein
en diende tevens als hostel voor de jongens. Op die school zaten toen 300 jongens en 56 meisjes. De jongens kwamen vooral uit de
verafgelegen dorpjes. De meisjes woonden allemaal dichtbij. Omdat er geen meisjeshostel was, konden de andere meisjes niet komen.
Voor hen was de weg naar school te ver en te onveilig. De bezoekers van SAC werd op het hart gedrukt dat onderwijs voor meisjes juist erg
belangrijk is, want zij zijn de ’agents of change’. Een hostel voor meisjes was dus hard nodig.
Bouw van een meisjeshostel Na het bezoek aan Belpahari besloot SAC fondsen te werven voor de bouw van een hostel voor 250 meisjes. De begroting was circa
€ 80.000,=. Het NCDO werd gepolst en was bereid om het door SAC verworven bedrag te verdubbelen.
In december 2005 startte de bouw van het meisjeshostel. De officiële opening was op 28 oktober 2006. Het was een groot feest met 2000 mensen, waarvan velen uit de
omgeving. De Nederlandse ambassadeur stuurde een felicitatiebrief. Het hostel begon met 265 meisjes! De belangstelling was zo groot dat er een wachtlijst moest
worden aangelegd. (Wordt vervolgd).

• ONMISBARE BIJLESSEN IN DORPJES ROND CHANNA
Channa is een dorp in de deelstaat West-Bengalen. In die regio wonen veel tribalen, meest van de Santalstam. Hun economische situatie is zwak en ze worden vaak
slecht behandeld. In Channa is wel een openbare basisschool, maar het onderwijs daar is vrij slecht. Docenten uit de steden zijn vaak weinig gemotiveerd om in een
dorp te komen werken vanwege het ontbreken van voorzieningen als elektriciteit, sanitair en stromend water. Daarom is er weinig continuïteit in het onderwijs.
Bovendien is dat onderwijs voor Santalkinderen moeilijk te volgen. Want in West-Bengalen is de voertaal op school Bengaals, terwijl de kinderen thuis een andere taal
spreken. Hierdoor hebben Santalkinderen op school meteen al een achterstand.
Lessen in de vroege ochtend In Channa en een aantal dorpen in de omgeving zijn daarom bijlescentra opgericht. Fr. Alois heeft daarover de leiding. De kinderen krijgen
er les in de eerste beginselen van lezen, schrijven en rekenen. Dat gebeurt in de vroege ochtend voordat de dorpsschool begint. Soms vinden die lessen plaats ’onder een
boom’, soms is er een primitief lokaaltje beschikbaar. Deze kinderen met een achterstand door armoede en taalproblematiek worden zo in hun eigen dorp schoolrijp
gemaakt. De samenwerking met de dorpsschool in Channa verloopt steeds beter omdat de school dit initiatief niet langer als bedreigend beschouwt, maar als
aanvullend.
Andere activiteiten in de dorpen Behalve lessen aan kinderen, vinden er in deze dorpen ook activiteiten op sociaal- cultureel gebied plaats. Vaak worden die
georganiseerd door een dorpeling die benoemd is tot een soort activiteitenbegeleider. Ook vormen zich zelfhulpgroepen van vrouwen, die zeer actief zijn en een
voorbeeldfunctie vervullen voor opgroeiende meisjes.

Laat ons weten als u enthousiast wordt over deze bijlescentra in Channa en u dit project wilt steunen!
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• Nieuwe projecten
Project P16-11:

Bouw van een bovenverdieping op een
middenschool in Gunupur

Project P 17-10:

Gunupur ligt in het district Rayagada in Odisha. De deelstaat
Odisha wordt vaak getroffen door overstromingen, cyclonen en
droogte. Scholen zijn er alleen in de grotere dorpen en steden. De
geletterdheid in Odisha is tussen 2001 en 2011 echter wel met 10%
toegenomen tot 73%. De vrouwen maken hierbij een inhaalslag!
De schoolleiding schrijft ons zelfs enthousiast dat de genderkloof
langzaam lijkt te worden overbrugd! Dit geldt echter alleen voor
het basisonderwijs. Het percentage kinderen dat stopt na de 5-jarige basisschool is het grootste bij de meisjes van tribalen en dalits.

In Canning - een havenstad vlakbij Calcutta - gaat een beroepsopleiding starten voor vrouwen en meisjes die slachtoffer zijn
geweest of mogelijk kunnen worden van vrouwenhandel.
Veel vrouwen en meisjes in deze regio worden door mensenhandelaren verleid met verhalen over lucratieve baantjes in
de grote steden.
Doel van het project Het doel van dit bijzondere project is om
deze kwetsbare doelgroep met lage sociaaleconomische status
de kans te geven om door een degelijke beroepsopleiding in
hun eigen levensonderhoud te voorzien.
In het seizoen 2016-2017 heeft al een opleiding voor coupeuse
plaatsgevonden. Daaraan hebben 49 cursisten deelgenomen.
Een aantal van de gediplomeerde vrouwen is daarna gestart
met thuisarbeid als coupeuse en enkelen van hen vonden werk
bij een bestaand atelier.

Oprichting van een middenschool Om te zorgen dat ook
kinderen uit de dorpen naar de highschool kunnen, werd in
Gunupur een hostel opgericht. Maar het succes hiervan had
tot gevolg dat de highschool overvol raakte en er voor kinderen
uit de regio geen plaats meer was. Daarom is de St. Paul’s
middenschool opgericht, met de klassen 6 en 7. Na klas 7 zouden
de kinderen dan kunnen doorstromen naar de highschool.
Momenteel zitten er 100 jongens en meisjes uit de naburige dorpen op deze middenschool.

De opleiding De komende beroepsopleiding bestaat uit een
6 maanden durende cursus voor coupeuse en aansluitend een
cursus van 3 maanden voor
schoonheidsspecialist. Er zal
plaats zijn voor 200 cursisten. In
de loop van het traject zal contact
worden gezocht met 2 scholen om
opdrachten te verwerven voor
schooluniformen.

Lekkage aan het dak Onlangs is het dak van de school gaan
lekken en na enige tijd kwamen er stukken beton naar beneden.
Daardoor werd het schoolgebouw onveilig om klassen te huisvesten. De lessen werden verplaatst naar het hostelgebouw,
wat weer ongemakkelijk was voor de 78 hostelkinderen die er
verblijven.

Een complexe doelgroep Het werken met deze doelgroep is
intensief en vereist een lange voorbereidingstijd om het vertrouwen van de vrouwen te winnen. Maar het Mary Ward Social
Centre in Calcutta heeft veel ervaring met dergelijke doelgroepen. Er is begeleiding voor getraumatiseerde vrouwen en meisjes, waarbij ook een psycholoog kan worden ingeschakeld.
Aan het eind van het project staat een internationale conferentie in Calcutta gepland over mensenhandel. Er wordt dus flink aan
de weg getimmerd! Men durft!
Voor dit project is een bedrag van
€ 11.157,= nodig.
>> Helpt u mee zodat dit gedurfde
>> plan kan worden uitgevoerd?

Verzoek aan SAC Op de schoolleiding wordt druk uitgeoefend om
met een 8e klas te starten. Maar de Noord-Indiase overheid staat
de bouw van een klaslokaal niet toe. De schoolleiding vraagt nu
aan SAC om financiering voor een bovenverdieping op het bestaande schoolgebouw. Dit vergt een investering van
€ 14.220,=. De toegevoegde ruimte op de bovenverdieping zou
dan twee klassen, een bibliotheek en een personeelskamer
bevatten. Zo zal de school dan ook leerlingen van klas 8 kunnen
toelaten!

GEVRAAGD:
SPONSORS
VOOR
KINDEREN

Beroepsopleiding voor slachtoffers
van vrouwenhandel

SAC verwelkomt nog graag
sponsors die bereid zijn voor
€ 120,= p/jaar 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!

SAC zoekt enthousiaste vrijwilligers voor
bureaumanagement
en voor het starten van een kerngroep ergens in het land.
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THE RIDE ON EDUCATION
Opnieuw nam een SAC-vrijwilliger van de werkgroep
Overijssel deel aan de jaarlijkse sponsorfietstocht
‘the Ride on Education’. Hijzelf en een vriend lieten zich
sponsoren en reden de tocht van circa 580 km voor SAC.
Deze sponsorfietstocht voor vijf onderwijsprojecten
wereldwijd vond plaats van 22 t/m 29 juli jl. Er namen zo’n 25 fietsers aan deel, op allerlei
soorten fietsen. De route voerde dit jaar van het Drentse Beilen naar Grimbergen bij Brussel.
De fietstocht leverde SAC het prachtige bedrag op van € 2.198,= De SAC-fietsers hebben
dit geld bestemd voor wasgelegenheid en toiletten voor de Manovikas Betana School in
Rajbadi.

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

BROCANTE DAGEN IN DRENTHE
’t Vergiet collectief in het Drentse Gieten heeft voor
SAC weer twee Brocante dagen georganiseerd.
Vanwege de regen viel de belangstelling dat weekend wat tegen. Toch is er € 200,= binnengekomen
voor de medische post van Sr Jessly bij het hostel
Belpaharia in de deelstaat Dumka.

Banken:

NL92 INGB 0003 9742 00
NL20 DEUT 0549 6201 68

De Stichting heeft

Centraal Bureau Fondsenwerving, Amsterdam (CBF).

ANDERE MERT / REGENBOOGFESTIVAL IN GELDROP

Adressen werkgroepen

Op zondag 24 september jl. was SAC weer op de Goede Doelenmarkt
in de kasteeltuin van Geldrop met een kraam aanwezig.
Er werden doorlopend films van SAC gedraaid en bij kinderen die dat
wilden konden de gezichtjes of handjes worden beschilderd.
De opbrengst van de markt was € 370,=.

• 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

SAMENVATTING VAN HET

FINANCIEEL VERSLAG 2016
BATEN
Baten uit kindsponsering, projectgiften,
overige giften, nalatenschappen en
fondsenwervingen
€ 547.661
Rentebaten
€ 3.059
Totaal baten
€ 550.720

>> DANK! <<
In deze laatste Nieuwsbrief
van 2017 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 2018 een
warm hart toedraagt!

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

€ 185.775
€ 89.009
€ 274.784
€ 12.105
€ 9.274
€ 2.552

Totaal lasten

€ 298.715

De baten waren fors hoger dan de bestedingen.
Eind 2017 werd bekend dat er een nalatenschap
ad ca. € 230.000,= ontvangen zal gaan worden welke
in de baten is verantwoord. De besteding daarvan
zal in toekomstige jaren plaatsvinden.
Voor verdere toelichting en financiële verantwoording
wordt verwezen naar het jaarverslag op onze website.

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 doch dringend om enkelvoudige,
kleine kaarten te sturen.
Ter dekking van de kosten kunt u losse
postzegels bijvoegen, maar dit hoeft niet.
Kerstgiften voor uw kind worden altijd onder alle kinderen
van het hostel verdeeld, aangezien het niet goed
is om één kind te bevoordelen.
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Deel de nieuwsbrief!
Breng hem
eens onder de
aandacht
van uw familie:
promotie van

SAC!

-

het keurmerk van het

Met vrijwilligersactiviteiten bij hardloopwedstrijden heeft de werkgroep Nijmegen een
bedrag van totaal € 184,= verdiend. Dit geld is bestemd voor een brickfieldschooltje in de
buurt van Calcutta.

OPMAAK EN PRODUCTIE : BUREAU VOOR GRAFISCHE DIENSTVERLENING GELDROP

ACTIVITEITEN VAN DE WERKGROEP NIJMEGEN

040-285 56 99

sinds 1 januari 2001

