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Beste SAC-vrienden,
nlangs zijn we in Nederland flink wakker geschud omdat
twee kinderen uit Armenië terug moesten naar hun land van
herkomst. Wij vinden daar allemaal wat van. Deze kinderen genoten hier in Nederland uitstekend onderwijs. Onderwijs dat kansen
genereert. Wanneer kinderen ineens worden weggerukt uit hun
vertrouwde onderwijsomgeving en worden neergezet in een land
dat ze niet kennen, loopt de ontwikkeling van het kind ernstig
gevaar. Je ontneemt het kind zijn toekomstige kwaliteit van leven.
Het is net alsof je een boom uitrukt met te weinig wortels.
Als je die boom weer ergens plant met weinig zon en water, is het
de vraag of die boom het wel haalt. Deze twee kinderen zijn niet
de enige in Nederland die in procedures verstrikt zijn geraakt.
Bij veel meer kinderen hangt uitzetting boven het hoofd.
Wanneer in Nederland zoiets dreigt te gebeuren, proberen we
daar wat aan te doen. In India is dat anders. Onderwijs voor
kinderen is daar weliswaar bij wet geregeld, maar er is nog steeds
sprake van een moeizame overgangssituatie. In de arme gebieden
waar SAC werkt, gaan lang niet alle kinderen naar school.
SAC weet als geen ander dat als kinderen geen onderwijs volgen
of noodgedwongen met school moeten stoppen, er een kansarm
kind achterblijft.
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Onderwijs is voor kinderen een middel om op een eerlijke manier
kansen te creëren voor je toekomst.
Dankzij u als sponsor kunnen wij kinderen in India hiermee helpen. Wij zijn u heel dankbaar. Samen met u transformeren wij
kansarme kinderen in kansrijke kinderen. Dat is erg mooi werk!
Joke Jansen, voorzitter SAC

Geschiedenis van de Stichting Actie Calcutta (13)
In de nieuwsbrief van mei 2018 hebt u kunnen
lezen over het bezoek in 1983 van het echtpaar
Van den Boogaard aan de Beatrixschool in Puri,
een school allereerst bestemd voor kinderen
uit een leprakamp. De school functioneerde
echter zo goed dat ook andere leerlingen naar
de school kwamen. Van het dichtbij gelegen
5-sterren hotel kregen de kinderen het overgebleven eten.
Gevolgen van de economische crisis
In 1983 was de werkloosheid in Nederland
dramatisch gestegen tot zelfs 17%. Dit had
natuurlijk ook gevolgen voor de sponsors
van SAC. Van den Boogaard schreef eind
1984 in zijn jaarlijkse brief aan de sponsors
’Door de toegenomen zorgelijke financiële
situatie in ons land en de voortdurende
stijging van kosten en lasten, voor velen

gepaard gaande met een aanzienlijke
vermindering van de inkomsten, zijn vele
sponsors niet meer in staat geweest een
sponsorschap te continueren en is ook
de aanmelding van nieuwe sponsors
aanzienlijk ten achter gebleven bij vorige
jaren’.
Royale hulp in een noodgeval
Begin april 1984 berichtte aartsbisschop
Henri D’Souza vanuit India dat het dorpje
Kattingia in Odisha door een brand geheel
was verwoest. Om 10 uur ’s avonds was de
brand uitgebroken en binnen de kortste
keren was het gehele dorpje van 84 huisjes
één grote vuurzee. De bewoners verloren
al hun schaarse bezittingen.
Ook de basisschool ging in vlammen op.
Gelukkig waren er geen slachtoffers.

De aartsbisschop nam onmiddellijk maatregelen om de bevolking van voedsel te
voorzien en de herbouw van de huisjes
voor te bereiden. SAC had in dat dorpje
ruim 100 sponsorkinderen.
Zodra de SAC-sponsors hoorden van deze
brand, kwamen ze in actie. Ondanks de
economische crisis zamelden ze in korte
tijd een bedrag in van f. 11.500,= ofwel
€ 5.000,=! Met dat geld konden alle
huisjes die door de brand verloren waren
gegaan evenals de school weer opgebouwd
worden. Een prachtig gebaar van de
SAC-sponsors!
Wordt vervolgd

• Gerealiseerde projecten
Project P16-28:

De positieve impuls van een solarproject!
In het district Rayagada in Odisha is 97% van de huishoudens voor het
levensonderhoud afhankelijk van de landbouw. Het grillige moessonseizoen
in dit gebied zorgt voor een grote bestaansonzekerheid. Een succesvol project
heeft hier een positieve verandering teweeg gebracht. Het gaat om een
solarproject dat zodanig is ontwikkeld dat de apparatuur door de gebruiker
zelf na een korte cursus kan worden geassembleerd en onderhouden.
Het project is gericht op zelfhulpgroepen van vrouwen en op jongeren.
Zij hebben zich via een cursus de knowhow eigen gemaakt voor het assembleren van deze solarapparaten. Vervolgens kregen zij marketingtools aangereikt om deze apparaten ook zelf op de lokale markt te kunnen verkopen.

Grote impact op de dorpsgemeenschap
Dit bijzondere project leverde veilige en milieuvriendelijke solarlantaarns op die - volledig opgeladen - 15 uur helder LED-licht
verspreiden. Licht dat 8 maal sterker is dan dat van een petroleumlamp. Nu kunnen de dorpsbewoners meer uren op een dag
economisch actief zijn. Bovendien stimuleerde dit project het ondernemerschap van de gemeenschap. Het gaf de dorpsbewoners
meer zelfvertrouwen en door de verkoopactiviteiten werd hun wereld groter!
Project 17-05:

Schoolbanken voor een basisschool in Balidanga
De St. Anne’s basisschool ligt in Balidanga in het district Burdwan, ongeveer
100 km ten zuidwesten van Calcutta. Momenteel zijn er 221 leerlingen.
Er was een wachtlijst en de school wilde meer leerlingen aannemen, vooral
meisjes. Klaslokalen waren er wel, maar geen schoolbanken. En dagelijks op
de grond zitten, gebogen over je boeken en schriften, is niet goed voor je rug.
Daarom vroeg de school om schoolbankjes. Deze werden door een bedrijfje
in de buurt gemaakt. Nu zitten de kinderen in een veel gezondere houding op
de bankjes in de klas!

SPONSORS GEVRAAGD!

Z

oals u van ons gewend bent, gaan wij
zorgvuldig en vertrouwelijk om met de
persoonsgegevens die u aan ons verstrekt.
Sinds 25 mei jl. zijn in de wet Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG)
regels opgesteld met betrekking tot bescherming van persoonsgegevens. Wij hebben
vastgesteld dat wij met de verwerking van
uw gegevens voldoen aan deze regelgeving.
In de wet is ook een informatieplicht opgenomen waarin moet worden aangegeven
hoe wij met die gegevens omgaan. Hiervoor
hebben wij intussen een privacy-verklaring
opgesteld waarin dit is uiteengezet.
U kunt deze verklaring vinden op onze
website. Indien gewenst kunnen wij de
verklaring ook per post aan u toezenden.

Deze kinderen gaan naar school dankzij sponsors van SAC.
Voor € 120,= p/jaar of € 10,= p/maand kunt u ervoor zorgen
dat nog meer kinderen naar school mogen.

Helpt u ook mee?
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• Nieuwe projecten
Project P16-29:

Engelstalig onderwijs
ook voor straatkinderen!

Project P 17-06:

In Calcutta biedt het Calcutta Social Project (CSP) al jaren opvang
en onderwijs aan sloppenwijk- en straatkinderen. Deze kinderen
gaan naar een overheidsschool en krijgen bij het CSP in hun
eigen taal bijles om het onderwijs op de overheidsschool te
kunnen volgen.
De ervaring van het CSP is echter dat deze kinderen die thuis
zijn opgegroeid met een andere taal ondanks de bijlessen en de
lessen Engels van het CSP toch op de arbeidsmarkt niet kunnen
concurreren met kinderen die zijn grootgebracht in de taal van
de school. De achterstand waarmee deze kinderen zijn gestart,
halen ze niet meer in.
Een overstap naar Engelstalig voortgezet onderwijs zou voor
deze kinderen een oplossing zijn. Die scholen hebben een betere
kwaliteit wat betreft vakinhoud en Engelse taal. Maar ze zijn
duurder dan de gewone overheidsscholen.

Bodopoda is een klein stadje in het district Gajapati in de
deelstaat Odisha. Behalve een basisschool is hier een school voor
voortgezet onderwijs met momenteel 78 leerlingen in klas 6
en 69 leerlingen in klas 7, zowel jongens als meisjes.
Eigenlijk zouden de klassen moeten worden gesplitst, maar
er is geen klaslokaal meer vrij. Bovendien dringt de overheid er
bij de school op aan om te starten met een klas 8.
Vandaar het plan om het lekke dak van het schoolgebouw te
vervangen en er een bovenverdieping op te plaatsen.
Tegelijk wil men de overkapping van de veranda vergroten.
Na deze verbouwing kan de school dan eindelijk uitbreiden en
nieuwe leerlingen aannemen.
Op deze school zitten zowel kinderen van dalits als van inheemse
stammen met hun eigen cultuur en dialect.
De kosten van de verbouwing inclusief meubilair zijn € 23.850,=.
Van SAC wordt een bedrag gevraagd van € 19.821,=.
Wie helpt er mee om dit project te bekostigen zodat er meer
tribale en dalitskinderen naar het voortgezet onderwijs
kunnen doorstromen?

Doorstroom vanuit de basisschool
Het CSP wil nu beginnen met enkele van haar leerlingen na de
basisschool direct door te laten stromen naar een Engelstalige
v.o.- school. Ze selecteert de kinderen hiervoor wat betreft
regelmatige aanwezigheid, intelligentie, stabiliteit van het
verblijf van de familie in de lokale gemeenschap en commitment
van de voogd/verzorger voor het onderwijs. De kinderen krijgen
op zo’n school degelijke vakkennis, goed Engels en computervaardigheden waarmee ze zich op hun vakgebied via internet
verder kunnen bekwamen. Zo kunnen deze kansarme kinderen
als ze goed hun best doen uiteindelijk dezelfde startkwalificatie
behalen als hun beter bedeelde leeftijdgenoten! SAC heeft
€ 5.000,= toegezegd aan het CSP. Hiermee kunnen 4 studenten
een driejarige opleiding volgen. Graag wil het CSP nog meer
leerlingen deze kans bieden.
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Bovenverdieping
op een school in Bodopoda

SAC!

Scholen of verenigingen die interesse
hebben, worden uitgenodigd zich te
melden bij de Werkgroep in hun regio.
Zie achterpagina voor contactgegevens.

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

en vrijwilliger van SAC - zelf ook
sponsor - heeft vele jaren lang de
aangiften inkomstenbelasting ingevuld
voor ouderen. Als hij weer een formulier
klaar had, werd hem steevast de vraag
gesteld: ’Wat krijgt u van mij?’
Zijn antwoord was altijd: ’Niets, maar
u mag wel iets in het busje doen.’
Na al die jaren heeft ’het busje’ liefst
€ 10.237,95 opgeleverd!
Met dit bedrag kregen talloze kasteloze
kinderen en jongeren de mogelijkheid
om te studeren. Bovendien ontvingen
deze kinderen,
van wie de
ouders meestal
analfabeet zijn,
gezond eten,
medische zorg
en een behoorlijke slaapplaats.
Zo kunnen ook zij
werken aan een
betere toekomst!
’Het busje’
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ROMMELMARKT IN DRENTHE
Op 28 april jl. vond in Zuidlaren de grootste, niet-commerciële rommelmarkt van NoordNederland plaats, georganiseerd door de PKN-kerken in Zuidlaren en Anloo samen met
goede doelen collectief ’t Vergiet. Er was een groot terras en vrijwilligers van ’t Vergiet
gaven informatie over SAC en de SAC-projecten die het goede doel vormden van de
rommelmarkt. Er was ook een rad van avontuur waarvoor alle winkels in Zuidlaren
prachtige spullen hadden gedoneerd. De sfeer was geweldig en toen de opbrengst voor
SAC van € 20.000,= bekend werd gemaakt,
ging er een luid gejuich op. De opbrengst van
deze zeer succesvolle rommelmarkt was
bestemd voor apparatuur voor de medische
post in Belpahari en voor een opleidingsplaats. Er bleek zelfs nog geld over voor een
auto om patiënten naar de stad te vervoeren!
Zeer veel dank aan alle Drenthse vrijwilligers!

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:

REGIO NIJMEGEN

NL92 INGB 0003 9742 00
NL20 DEUT 0549 6201 68

Op 16 juni jl. heeft de werkgroep Nijmegen een interessante stadswandeling door
Nijmegen georganiseerd. De wandeling bracht € 385,75 op. Ook vroeg een tachtigjarige
voor haar 80e verjaardag geld voor een project van SAC en doneerde een wandelaar van
de vierdaagse voor zijn gratis overnachtingen op een bevriend gastadres € 150,= aan SAC.
Al deze bedragen gingen naar een bijlesschooltje in Dumka.

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

ANDRE MERT/REGENBOOGFESTIVAL GELDROP
Op 30 september jl. stonden vrijwilligers van SAC weer op
de jaarlijkse goede doelenmarkt in de kasteeltuin in Geldrop.
Er werden filmpjes van SAC gedraaid, spulletjes uit India
verkocht en schilderijen te koop aangeboden uit een
nalatenschap van een kunstenaar. De opbrengst van de
markt was € 560,=.

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 maar dringend om
enkelvoudige, kleine kaarten te sturen.
Als 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.

FINANCIEEL VERSLAG 2017

DANk!

BATEN
Particulieren
€ 206.022
Bedrijven
€ 9.388
Andere organisaties zonder winststreven € 40.044
Som van de baten
€ 255.454

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

Totaal lasten

€
€
€
€
€
€
€

198.757
236.536
435.293
12.337
7.767
2.642
458.039

Het tekort werd met name gedekt uit bestemmingsreserves en -fondsen uit voorgaande jaren. Voor verdere toelichting en financiële verantwoording wordt
verwezen naar het jaarverslag op onze website.

In deze laatste nieuwsbrief van 2018 wil SAC u hartelijk bedanken voor
uw inzet en bijdragen! Wij wensen u het beste voor het komende jaar en
hopen dat u SAC ook in 2019 een warm hart toedraagt!

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

SAC!

-

SAMENVATTING VAN HET

OPMAAK EN PRODUCTIE : BUREAU VOOR GRAFISCHE DIENSTVERLENING GELDROP

KERSTPOST EN KERSTGIFTEN
KERSTPOST

• 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

