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Beste SAC-vrienden,
L bestaat SAC intussen 43 jaar, onze oorspronkelijke idealen zijn niet verwaterd.
Onderwijs faciliteren voor kansarme kinderen en jongeren in India blijft nog steeds ons
doel. In Nederland vindt iedereen het normaal om onderwijs te kunnen volgen en een
vak te leren. In de arme streken waar SAC actief is, bestaat die vanzelfsprekendheid helemaal niet. Armoedebestrijding,gezondheidszorg en onderwijs zijn in die regio volop in
ontwikkeling. Maar er is nog een lange weg
te gaan. De bijdrage van SAC in ons werkgebied is significant. Wij kiezen die plaatsen uit
waar we het verschil kunnen maken. Zo helpen we in verafgelegen plattelandsgebieden
om het meest basale onderwijs vorm te
geven, zodat kinderen daar voor het eerst
naar school kunnen.

A

Dat zijn kinderen van wie ook de
ouders niet kunnen lezen of schrijven. Veel van de wat oudere kinderen verblijven in een hostel. Als zij
in de vakanties naar huis gaan, krijgen ze vaak huiswerk mee, niet
voor henzelf, maar voor hun ouders. De ouders willen ook graag
leren lezen.
Een ander voorbeeld is in Calcutta.
Daar zijn straatscholen voor straatkinderen
die wij ondersteunen. Voor al deze kinderen,
op het platteland of in Calcutta, is onderwijs van levensbelang. Het verandert hun
hele toekomstperspectief!
Daarom blijft SAC zich inzetten voor het
creëren van gelijke kansen en voor onderwijsvoorzieningen op maat.

Het is hartverwarmend dat zovelen ons
werk ondersteunen. Zonder deze hulp, uw
hulp, kan SAC dit werk niet blijven doen.
Namens de kinderen en ouders in India,
dank u wel!
Joke Jansen, voorzitter SAC

Geschiedenis van de Stichting Actie Calcutta (10)
In de nieuwsbrief van oktober 2016 hebt u kunnen
lezen dat de NCRV in september 1976 een documentaire uitzond over de armoede in Calcutta. Dit was
naar aanleiding van een bezoek van Moeder Teresa
aan Nederland. Het gevolg was een stroom van
1300 aanvragen voor sponsorschappen bij SAC en
een bedrag van 65.000 gulden aan giften.

De heer Van den Boogaard beschreef In zijn
nieuwsbrief van februari 1981 aan de sponsors een aantal zaken die toen bij SAC aan de
orde waren. Zo gaf hij aan dat er een vertraging was ontstaan bij het verzenden van de
nieuwsbrieven wegens de steeds grotere oplage van liefst 10.000 exemplaren! Het klaarmaken van zo’n enorme verzending kostte
veel tijd en het moest allemaal in de vrije tijd
gebeuren. Veel sponsors hadden moeite met
het lezen van de nieuwsbrief vanwege het
kleine letterformaat. Op veler verzoek vergrootte Van den Boogaard het lettertype met
10% waarbij hij wel aangaf dat de nieuwsbrief dan minder tekst kon bevatten.

Sponsors in vele landen
Eind 1980 was het aantal sponsorschappen
toegenomen tot 5.254! Ruim twee maal zoveel
als nu. Buiten Nederland waren er sponsors
in 16 landen: in Engeland, België, Frankrijk,
Spanje, Zwitserland, West-Duitsland, Oostenrijk, Noorwegen, IJsland, VS, Bonaire, Hongkong, Oman, Zambia, Botswana en Australië.
Nu zijn er alleen in België nog 2 sponsors. Het
totaal aantal sponsorlocaties in India bedroeg toen ruim 100. De meeste waren in Calcutta en wijde omgeving, maar enkele ook
verspreid over heel India.
In zijn bulletin schreef de heer Van den Boogaard verder dat het in India de gewoonte was
om kinderen met Kerstmis van nieuwe kleren
te voorzien. Aan elk van de ruim 100 sponsorlocaties werd daarom in oktober een kerstgift
gestuurd van omgerekend € 700,=. De heer
Van den Boogaard verzocht de leidinggevenden van de locaties om voor een klein deel
van dat bedrag fruit en snoep te kopen voor
een feestelijke viering van Kerst met alle kin-

deren en de rest te besteden aan nieuwe
kleertjes voor de kinderen. Hij schreef dat hij
later een groot aantal vaak ontroerende bedankbrieven had ontvangen, waaruit bleek
hoe blij men in India was met deze kerstgift
en dat zij de kinderen daarmee inderdaad
een kerstfeest hadden kunnen bezorgen als
nooit tevoren. Het verbaasde hem steeds
weer opnieuw hoe veel men daar kan doen
met een betrekkelijk gering bedrag. En ook
met hoe weinig de kinderen daar nog tevreden zijn. SAC is met deze kerstgiften nog een
aantal jaren doorgegaan. Het is gestopt toen
SAC minder inkomsten ontving en ook vanwege het vele werk dat er aan vast zat.
Tot slot staat er in die nieuwsbrief uit 1981 dat
Moeder Teresa er bij mevrouw Ida van den
Boogaard op aandrong om bij de stichting de
functie van secretaresse op zich te nemen.
Later, toen Moeder Teresa bij SAC niet meer in
de picture was, trok zij zich terug en werd het
secretariaat overgenomen door een actieve
sponsor.
Wordt vervolgd

Gerealiseerd project
Project P15-08:

Overkapte eetruimte voor meisjeshostel in Deopur

Deopur ligt in het district Pakur in het
noordoosten van de deelstaat Jharkhand.
Deze deelstaat bezit 40% van de natuurlijke grondstoffen van India. Dit heeft echter slechts voordelen opgeleverd voor de
ontwikkelde bovenlaag. De oorspronkelijke bevolking heeft er nauwelijks van geprofiteerd. Jharkhand behoort wat betreft
opleidingsniveau, gezondheid en welzijn
tot de drie meest achtergebleven staten
van India.
De inheemse bevolking bestaat vooral uit
Santals, de grootste stam in India. Zij leven
voornamelijk van de landbouw. Het belangrijkste gewas is rijst dat 1 x per jaar
tijdens de moesson kan worden geoogst.
Vanwege het ontbreken van irrigatiemogelijkheden kan er verder weinig
worden verbouwd. Behalve de Santals
wonen er nog enkele groepen Dalits.
Sommigen van hen hebben een klein
stukje land; anderen zijn landarbeider
zonder grond.
Het merendeel van de inheemse bevolking
leeft onder de armoedegrens. De gezondheid van de bewoners is precair. Ongeveer
70 % van de kinderen onder de 5 jaar is
ondervoed. Er zijn te weinig gezondheidsvoorzieningen. Malaria en tbc komen veel
voor. Van de mannelijke bevolking is 60%
analfabeet en van de vrouwen 80%.
Start van een schooltje
In 1984 startten de Jezuïeten in Deopur
een schooltje. In 2004 openden de Sisters
of St. Joseph daarbij een hostel en een
klein apotheekje. 180 Meisjes van de meest
arme gezinnen konden daar in het hostel
verblijven tot klas 6 en onderwijs volgen
op de nabijgelegen Nirmala school.
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Eten in de regen en de hete zon
Aanvankelijk maakten de meisjes hun huiswerk in de zaal waar ze ’s nachts ook sliepen.
Omdat er geen andere ruimte was, moesten
de meisjes buiten eten in de open lucht. In
het regenseizoen wanneer de grond nat was,
moesten de meisjes zelfs staande eten. In de
zomer zaten ze te eten in de brandende zon.
Voor bescherming tegen regen en zon was er
daarom dringend behoefte aan een overkapping met een eenvoudig tinnen dak zodat de
meisjes bij regen of brandende zon daaronder
konden eten. Die overkapping is er nu!
De meisjes zijn er erg blij mee!

Nieuw project • Assistent-verpleegkundigen werken
voor de eigen gemeenschap

Project P 16-04
De ervaring in India leert
dat veel gezondheidsprojecten niet de mensen
bereiken die leven van
minder dan 1 dollar per
dag. Daarom verplichtte
het Indiase Departement
van Gezondheid alle deelstaten om binnen het
beroepsonderwijs een opleiding voor assistent-verpleegkundige op te nemen.
In 2013 startte in het
St. Joseph’s Hospital in
Midnapore een opleiding
assistent-verpleegkundige
in de verloskunde. Veertig
vrouwen van inheemse
stammen volgden deze
opleiding en vonden allen
werk in de eigen regio.

De opleiding De opleiding is bedoeld voor vrouwen van
lokale stammen tussen 18-26 jaar die de middenschool hebben
afgemaakt. Bij elke lichting kunnen 60 stagiaires geplaatst worden. Er zijn meer dan 300 plattelandsdorpjes waar mensen van
de Santal-, de Sabar- of de Lodha-stam wonen.
De vrouwen in deze gemeenschappen zijn jong getrouwd en
jong moeder geworden. De 2-jarige opleiding voor assistentverpleegkundige biedt hen vele mogelijkheden.
Taken van de assistent-verpleegkundigen Deze opge-

leide vrouwen kunnen een breed scala aan functies vervullen in
de rurale gezondheidszorg. Zij spelen een cruciale rol als schakel
tussen het medisch personeel enerzijds en de lokale gemeenschap waartoe zij behoren anderzijds.
Hun taken zijn onder meer de volgende:
• Zorg verlenen aan zwangere vrouwen en later postnatale zorg aan moeder en kind;
• Deskundige assistentie verlenen bij bevallingen;
• Zwangere vrouwen in afgelegen gebieden aanmoedigen om in een kliniek te bevallen;
• Verloskundige hulp verlenen in noodgevallen;
• Voorlichting verzorgen over voeding en gezondheidszorg;
• Informatie geven over hoe om te gaan met seksueel overdraagbare ziekten;
• Opsporen van patiënten met lepra, tbc, HIV/aids en kanker en hen voor behandeling
doorverwijzen naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis.

De bouw van een school Voor de opleiding van deze assistent-verpleegkundigen
Breng hem eens onder de
aandacht van uw familie:
promotie van SAC!

wordt dichtbij het St. Joseph’s Hospital in Midnapore een school gebouwd.
Samen met andere sponsororganisaties zal hier uiteindelijk een gebouw van 4 verdieP 16-04
pingen gerealiseerd worden. SAC zal hiervan - samen met ’Wilde Ganzen’ - de fundering
en de begane grond financieren. Hiermee is een bedrag van € 114.295,= gemoeid.
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Nieuw project
:
Een uitdagend project in twee sloppenwijken
Project 16-25

Vlakbij Calcutta start een intensief begeleidingsproject voor kinderen en jongeren in
twee slums. Het project wordt uitgevoerd
in de sloppenwijken Anandnagar en
Rajivepally in Howrah. Howrah is een
industriële voorstad van Calcutta die via
bruggen over de Hooghly rivier met Calcutta is verbonden. Howrah wordt wel beschouwd als de tweelingstad van Calcutta.
Twee overbevolkte sloppenwijken
De sloppenwijk Anandnagar bestaat uit
een groot aantal huisjes van één kamer,
waarin een hele familie woont, met wc’s
en waterkranen voor alle families samen.
De meeste bewoners zijn ongeschoolde
arbeiders, afkomstig uit de naburige deelstaat Jharkhand. Zij werken in kleine bedrijfjes of als koelie. Hun kinderen gaan
soms naar school, maar geld voor school is
er niet. In Rajivepally, de andere sloppenwijk, wonen veel Indiërs die na de onafhankelijkheid van India en Pakistan zijn
teruggekeerd uit Bangladesh. Zij zoeken
werk als dagloner of werken op een riksja.
Ze wonen in kleine hutjes van baksteen of
bamboe. Er is een schrijnend gebrek aan
sanitair en hygiëne. Mensen en dieren
wonen in dezelfde ruimte. De jongeren
zijn analfabeet en werkloos. De meisjes
zijn jong uitgehuwelijkt. De armoede en
vele zwangerschappen leiden tot gezondheidsproblemen bij de jonge moeders en
tot ondervoeding bij de baby’s. De vrouwen
in de slums hebben veel te maken met
discriminatie en huiselijk geweld.
Huisbezoeken en ouderavond
In februari 2016 bezochten 3 sisters de families in deze slums en werd er begonnen
met een schooltje van 45 kinderen van diverse geloofsrichtingen. Op dit schooltje
deden de kinderen het goed, maar de
problemen begonnen wanneer ze thuis
huiswerk moesten maken. Omdat er thuis
niemand aanwezig was die hen daarbij
kon helpen, verloren de kinderen hun
motivatie voor school. Daarom werd
gestart met een huiswerkklas.

Gemotiveerde ouders
Om financiële redenen was dit niet lang
vol te houden. Voor lange termijn activiteiten was extra financiering nodig.
In augustus 2016 werd een ouderavond
georganiseerd, waarbij 30 ouders aanwezig waren. Zij gaven aan dat zij gemotiveerd waren om hun kinderen naar school
te sturen.

Programma voor ouders en bewoners
De bewoners in de sloppenwijken worden
bewust gemaakt van het belang van onderwijs. Ze krijgen informatie over de onderwijsmogelijkheden die de overheid
biedt, zodat zij hun kinderen naar school
laten gaan. De ouders worden gemotiveerd om hun kinderen thuis te stimuleren en te begeleiden.

Een ambitieus project
Er werd daarom een begeleidingsproject
van 12 maanden ontwikkeld.
Het project bestaat uit de volgende onderdelen:
• Intensieve begeleiding voor kinderen van
klas 1 tot 10 in hun ontwikkeling;
• Dagelijkse bijles van 16.30-19.00 uur
voor alle kinderen;
• Voorschoolse begeleiding voor kinderen
die naar de basisschool gaan;
• Begeleiding bij de overgang van basisschool naar voortgezet onderwijs;
• Voorbereiding op de vervolgstudie en
beroepsbegeleiding voor leerlingen die
nog verder onderwijs volgen;
• Vaardigheden voor jongeren om zich in
het leven staande te houden bij alle
problemen die ze zullen tegenkomen;
• Beroepsoriëntatie, zowel op school als
buiten school, waar jongeren kunnen
meekijken bij vaklieden uit hun eigen
gemeenschap;
• Informatie aan jongeren en vrouwen
over gezondheid en voeding;
• Empowering van vrouwen en meisjes ter
ondersteuning van hun ontwikkeling;
• Culturele vorming als afwisseling van de
lessen. De leerlingen krijgen de kans om
zich te ontwikkelen op het gebied van
beeldende kunst.

Een betere toekomst voor de regio
Aangezien de samenleving van morgen in
handen is van de jeugd van vandaag,
wil het project goedopgeleide jongeren
afleveren, zodat zij een betere toekomst
kunnen creëren voor hun eigen regio.
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Gevraagd budget
De kosten van het project bedragen:
Rs 187.000,=. In euro’s is dat afhankelijk
van de wisselkoers ca. € 2700,=.
Het project duurt 12 maanden. De voortgang van de leerlingen wordt dagelijks
gevolgd en na 12 maanden wordt het
project geëvalueerd.

GESTEGEN KOSTEN
VOOR
SPONSORKINDEREN
In de voorgaande jaren was uw sponsorbedrag à
€ 100,= per kind ruim voldoende om de kosten
daarvan te dekken. Het was zelfs zo dat meer dan
één kind van uw bijdrage kon worden gesteund.
Door de steeds verdergaande kostenstijgingen in
India blijken de kosten per kind intussen echter de
€ 100,= ruim te overstijgen. Voor nieuwe sponsors
heeft SAC nu besloten de bijdrage per kind te verhogen naar € 120,= per jaar. Wij zouden het zeer op
prijs stellen indien u ook uw bijdrage naar € 120,=
per kind per jaar zou willen verhogen. Uiteraard
voor zover u al niet meer betaalt, want wij zijn de
vele sponsors die vrijwillig al meer dan de € 100,=
betalen hiervoor zeer dankbaar.

Verdeling bestedingen hostels 2016

Verdeling bestedingen onderwijslocaties 2016

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

Aantal locaties SAC
Aantal gesponsorde kinderen door SAC
Gemiddelde jaarlijkse bijdrage
aan de totale kosten door SAC
Gemiddelde jaarlijkse bijdrage
aan de totale kosten door de ouders
Gemiddelde jaarlijkse bijdrage
aan de totale kosten door andere sponsors

Hostels
63
1674

Onderwijslocaties
11
360

Kantooradres:

Tournooiveld 10
5663 EA Geldrop
tel. 040 285 27 22 (’s morgens)

20%

41%

e-mail:
website:

office@actiecalcutta.nl
www.actiecalcutta.nl

58%

12%
Banken:

NL92 INGB 0003 9742 00

22%

47%

NL20 DEUT 0549 6201 68
De Stichting heeft

ACTIVITEITEN VAN DE WERKGROEP DRENTHE

sinds 1 januari 2001

SAC-WANDELING NIJMEGEN
De werkgroep Nijmegen organiseerde op
zondag 30 oktober jl. weer een prachtige
natuurwandeling, dit keer door de
Overasseltse en Hatertse Vennen rond
Nijmegen. Deze natuurtocht werd geleid
door een gids van het IVN.
Het leverde SAC € 203,= op voor een brickfieldschooltje in de buurt van Calcutta.
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het keurmerk van het
Centraal Bureau Fondsenwerving, Amsterdam (CBF).

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

-

• 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

Vanuit Drenthe is er weer geld ingezameld
voor de inrichting van een medische post bij
het hostel Belpahari in de deelstaat Dumka.
Enkele jaren geleden maakten vertegenwoordigers van de werkgroep Drenthe hier kennis
met de bevlogen Sister Jessly. Zij had een
kleine medische post, waar zij elke dag
spreekuur hield voor kasteloze families.
Omdat zij erg weinig materiaal had, besloten de bezoekers daar wat aan te doen.
Nu staat er een prachtige medische post,
maar er is nog geen medische apparatuur.
Omdat ook medische zorg een van de
Global Goals wereldwijd is, besloot SAC daar
een project voor in het leven te roepen.
De gemeente Aa en Hunze gaf subsidie vanuit de Global Goals pot. En vanuit goede doelen collectief ’t Vergiet in Gieten werd een
wintermarkt en veiling georganiseerd. Al deze activiteiten van ’t Vergiet brachten liefst
€ 2.800,= op voor dit project!

