Sponsoracties Kerngroep Twente/Salland
Studenten van het ROC Almelo hebben bij
woonzorgcentrum ’Broekheurnerstede’
in Enschede op 1 december 2010 een Sinterklaasbrunch georganiseerd. Een deel van
de netto opbrengst was bestemd voor SAC!

Touwpomp
Kerngroep Twente/Salland heeft contact
gelegd met de Werkgroep ontwikkelingstechnieken, een groep van studenten
en afgestudeerden aan de Universiteit
Twente. Deze Werkgroep houdt zich bezig
met ontwikkelingswerk voor derde
wereldlanden, vooral op het gebied van
water en energie. Onlangs heeft het
bestuur van SAC met hen gesproken.

Het ligt in de bedoeling in India de zogenaamde ’touwpomp’ te introduceren.
Daarvoor gaat de Werkgroep in opdracht
van SAC een lesprogramma ontwikkelen
over hoe de pomp in elkaar kan worden
gezet. De touwpomp heeft elders - onder
meer in Nicaragua - zijn nut bewezen.
De kosten zijn laag en eventuele reparatie
kan eenvoudig ter plaatse geschieden.
Bovendien kan de pomp in India zelf
worden gefabriceerd, wat goed is voor de
lokale economie. Hierbij een link naar een
animatiefilmpje van deze touwpomp die
water tot een diepte van ca 40 meter kan
oppompen. Kijk op http://www.
youtube.com/watch?v=9wWLuX8pmNA
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Beste SAC-vrienden,
SAC is en blijft volop in beweging!
De lange termijn strategie die SAC heeft
ontwikkeld, krijgt in onze projecten in
India steeds duidelijker vorm. De doelstelling van SAC - het bevorderen van
onderwijs aan kansarme jongeren in
drie Indiase deelstaten - wordt daarmee
in een breder perspectief geplaatst.
Dit houdt in dat de participatie van de
lokale Indiase gemeenschap een steeds
belangrijker rol gaat spelen. En wanneer
projecten gedragen worden door de
eigen gemeenschap kan de armoedecirkel echt worden doorbroken! Voorbeelden hiervan treft u in deze Nieuwsbrief aan.
De bij SAC ingezette professionalisering
heeft onder andere geresulteerd in een

De Stichting heeft sinds

De kinderen van de St.-Theresiaschool
in Bloemendaal hebben een bedrag van
€ 3.961,= verzameld door te gaan
schaatsen op de ijsbaan in Bloemendaal! Ze hebben zich laten sponsoren
door familie, vrienden, kennissen en
anderen. Een prachtige prestatie! Het
geld wordt gebruikt voor aanschaf van
schoolmeubilair in Taldangal in de deelstaat Jharkhand. Voor 5 klassen kunnen
banken en lessenaars gekocht worden.
De kinderen zitten nu nog in kleermakerszit op de betonnen vloer. Dankzij de kinderen, ouders, vrienden, sponsoren en leerkrachten van de Sint Theresiaschool is dat binnenkort verleden tijd.

Driekoningen-actie Geldrop
Met deze actie haalden zij maar liefst
€ 1160,= op! Dit geld is bestemd voor
een jongensinternaat in Mohana, een
plaats ver in het bergachtige binnenland
van Orissa. De jongens daar drinken water
dat vervuild is omdat het uit een open put
komt. Daarom worden ze vaak ziek.

Ook dit jaar weer gingen in Geldrop
groepjes kinderen zingend en voorzien
van collectebus en snoepzak de huizen
langs.

Met het opgehaalde geld wordt in Mohana een bronput geboord naar een
diepere laag waaruit zuiver bronwater
komt. De jongens in Mohana zullen erg
blij zijn met de actie van de kinderen
uit Geldrop!

Adressen kerngroepen
• Kerngroep Alkmaar
Contactpersoon: Henk Laarman
Tel. 072-5624091
e-mail: h.laarman@actiecalcutta.nl
• Kerngroep Twente en Salland
Contactpersonen:
Henk en Gonnie Workel
Tel. 053-4776792
e-mail: h.workel@actiecalcutta.nl
• Kerngroep Nijmegen
Contactpersoon: Nel Suerink
Tel.024-3550566-mobiel 06-53766988
e-mail: n.suerink@actiecalcutta.nl
• Kerngroep Eindhoven
Contactpersoon: vacature
Tel. 040-2852722
e-mail: office@actiecalcutta.nl

Vrijwilligers gevraagd!
Op dit moment beschikt SAC over een
20-tal vrijwilligers. Omdat er veel
verschillende taken zijn te vervullen,
zijn wij op zoek naar versterking van
het vrijwilligersteam.

Hebt u interesse en wilt u er meer
over weten?
Neem dan contact met ons op.

ATTENTIE! Het e-mailadres van het kantoor in Geldrop en van de kerngroepen is veranderd. Zie elders op deze pagina.

Het bestuur van SAC is druk doende
om uiterlijk september de bezetting van
de Raad van Advies rond te hebben.
Omstreeks die tijd is dan ook een eerste
bijeenkomst van dit adviesorgaan gepland.
Mede namens het bestuur dank ik de
vele sponsors die er voor zorgen dat SAC
haar doelstelling kan waarmaken. Niet
alleen onderwijs aan kansarme jongeren, maar ook daaraan gerelateerde projecten zoals gezondheidszorg konden
daardoor worden gerealiseerd. Dankzij
uw hulp kunnen wij deze jongeren een
beter toekomstperspectief bieden. Nogmaals onze hartelijke dank daarvoor!
Joke Jansen, voorzitter

Hoe het weer goed kwam met het Santalmeisje Santoshi Tudu…

040-285 56 99

Actie St. Theresiaschool in Bloemendaal

van het Centraal Bureau
Fondsenwerving, Amsterdam (CBF).

-

Dringend verzoek om de kerngroep Twente/Salland
te komen versterken! Geïnteresseerden kunnen contact
opnemen met Henk Workel, tel. 053-4776792.

OPMAAK EN PRODUCTIE : BUREAU VOOR GRAFISCHE DIENSTVERLENING GELDROP

Oproep

1 januari 2001 het keurmerk

nieuw opgezet ICT-netwerk op kantoor,
waardoor sneller en alerter met u kan
worden gecommuniceerd. Daarnaast zijn
onze medewerkers hard bezig om de
website moderner en aantrekkelijker te
maken, waardoor u ook gemakkelijker
toegang heeft tot ons foto- en filmarchief.
We hopen op deze manier de interactie
tussen u als sponsor en SAC verder te optimaliseren.
De bemensing van diverse plaatsen in
onze organisatie blijft voor SAC een bron
van zorg. Diverse actieve medewerkers
hebben aangegeven vanwege hun leeftijd
of anderszins in de loop van 2011 dan wel
begin 2012 te zullen stoppen. Daarom is
begin dit jaar een actie gestart om nieuwe
vrijwilligers te werven voor zowel de reeds
bestaande als de toekomstige vacatures.

Santoshi Tudu, een meisje van de Santalstam, zat op school altijd achteraan.
Hoewel ze goed haar best deed, wist ze
zich geen raad als de onderwijzer haar iets
vroeg. Want in het dorp van Santoshi
spreken ze Santali, terwijl op school Bengali wordt gebruikt, de officiële taal van de
staat. Vanwege dat taalprobleem waren
de schoolresultaten van Santoshi steeds
bar slecht. Gelukkig werd er voor dit
meisje een goede oplossing gevonden.
Santoshi kon terecht bij het trainingscentrum in Kamarpara.

Samen met andere kinderen kreeg ze daar
hulp bij haar huiswerk van een bijlesleraar.
Deze sprak beide talen goed en kon
dankzij dit werk zijn eigen studie betalen.
Door de bijlessen gingen de prestaties van
Santoshi met sprongen vooruit. Ze deed
ook mee aan een training voor persoonlijkheidsontwikkeling. Nu zit ze in het 2e
jaar van het vmbo.
Haar klassenleraar benoemde haar zelfs
tot ’klassenoudste’ vanwege haar uitstekende prestaties!

Kinderspaarfonds
Vrijwel alle kinderen die bijles krijgen in de trainingscentra
in het district Burdwan doen het goed op school. Meer dan
98% van hen maakt de school af. Veel kinderen sparen één
Rupee per dag (± € 0.02) voor een kinderspaarfonds.
Wanneer ze 18 jaar zijn, krijgen ze het gespaarde bedrag
met rente uitbetaald voor een vervolgstudie, voor hun
huwelijk of voor het zoeken van werk. Dat spaarfonds is
voor de kinderen een geweldige stimulans om hun opleiding af te maken. Op dit moment zijn er 1700 kinderen in
de trainingscentra. De kosten per kind in die trainingscentra bedragen ongeveer € 10,= per jaar. Helpt u mee?
Met Santoshi Tudu is het goed gekomen.

> Helpt u mee, zodat het met
> andere kinderen ook goed komt?

IN MEMORIAM Met dank voor
zijn grote betrokkenheid bij de kansarme kinderen in India herdenken wij
JAN ZUIDGEEST, overleden in april j.l.
Jan was van 1993-2004 voorzitter van
SAC. Hij volgde Theo van den Boogaard
- de eerste voorzitter van SAC - na
diens overlijden op.

Gerealiseerd project
Project P10-12:

Ondersteuning huishoudschool in Mariampahar

Nieuw
project
11-07:
PROJECT P

In februari 2010 is in Mariampahar een cursus van 10 maanden gestart voor 36 meisjes in
de leeftijd van 15 tot 22 jaar. Alle
cursisten waren analfabeet. In
deze cursus hebben de meisjes
het volgende programma doorlopen: lezen, schrijven en rekenen, verzorging van moeder en
kind, huishoudkunde, gezondheid en hygiëne, voeding, koken
en voedselgebruik, kennis van
medicijnen op basis van kruiden, tuinieren, naaien en sport.
Ook werd aandacht besteed aan waarden en normen en bovendien kregen de meisjes
een training in leiderschap. Van de 36 cursisten hebben er 10 de cursus voortijdig
verlaten, terwijl 26 meisjes hun diploma hebben behaald!

Sanitaire voorzieningen
voor het jongensinternaat
in Kusudia.
In dit internaat in de deelstaat Orissa
verblijven momenteel 61 jongens.
Zij volgen onderwijs in klas 1 tot en
met 10 van de regeringsschool daar.
De sanitaire voorzieningen in het internaat verkeren in een zeer slechte
staat. De leiding vraagt SAC om ondersteuning voor de bouw van 4 toiletten
en 4 doucheruimten. Daarnaast voor
de aanleg van een watervoorziening
en afvoer via een septic tank.
Het gevraagde budget is € 2.772,=.

Werkbezoek aan India • november 2010
In november 2010 brachten vier SAC-medewerkers een werkbezoek aan India, en wel
aan de deelstaten West-Bengalen en Orissa. Daar werd een aantal projecten op
locatie bezocht, ondermeer in Bardhaman in West-Bengalen en in Balasore en
Berhampur in Orissa. Zoals altijd was het weer een indrukwekkende ervaring. Omdat
het ondoenlijk is om tijdens één reis alle projecten te bezoeken, waren de vertegenwoordigers van een aantal projecten op een centrale plek uitgenodigd, zowel in
Calcutta als in Orissa. Aan deze personen was tevoren gevraagd hun rapportages
goed voor te bereiden en informatie en foto’s over voortgang en status van hun project
mee te brengen. De deelnemers aan deze bijeenkomsten bleken enthousiast over deze
aanpak omdat het voor henzelf leerzaam was om over elkaars ervaringen te horen.

Toenemende zelfredzaamheid
Een opvallende ontwikkeling is de toenemende zelfredzaamheid. Er ontstaan steeds meer initiatieven om zelf inkomen te genereren.
De Self Help Groups (SHG’s) van vrouwen spelen daarbij een belangrijke rol. In de regio Berhampur verkopen deze SHG’s al duizenden
kilo’schilipoeder en kurkumapoeder voor het bereiden van maaltijden. Ook krijgen zij steeds meer verantwoordelijkheid van de overheid.
Een voorbeeld: Op de regeringsscholen worden door de overheid maaltijden verstrekt. Hiervan komt echter weinig terecht, omdat de
schoolleiding vaak niet geïnteresseerd is en het geld voor andere doeleinden gebruikt. De SHG’s hebben hierover geprotesteerd bij de
overheid. Vervolgens is de verzorging en verstrekking van schoolmaaltijden bij de SHG’s gelegd. Daarnaast krijgen zij ook taken van de
overheid op het gebied van transport, onderhoud van wegen, hygiëne en waterhuishouding! Deze ontwikkeling is niet alleen waar te
nemen in Berhampur, maar ook in de regio Calcutta en Balasore.

Balwadi programma’s
In Balasore is men actief met Balwadi programma’s, voorschools onderwijs voor 4-6 jarigen. Met
deze Balwadi programma’s in de dorpen worden alle gezinnen bereikt, ongeacht religie, afkomst,
kaste of stam. Na twee jaar ervaring zijn nu al 7 dorpen zover dat ze de Balwadi-ontwikkeling zelf
willen overnemen. De SHG’s praten met de overheid over beter onderwijs voor hun kinderen
en starten ook eigen activiteiten met behulp van microfinanciering. Het ziet er naar uit dat de
kwaliteitsverbetering van het onderwijs hier hand in hand gaat met de economische ontwikkeling van het platteland!

Solar lampen In de regio Calcutta houdt men zich bezig met de ontwikkeling van solar lampen, in samenwerking met Seva Kendra
Calcutta (SKC). Bij SKC maakt men LED lampen die gevoed worden met solar panelen. Mensen die een eigen bedrijfje in deze richting
willen starten, moeten een cursus van een week volgen bij SKC. Er zijn nu 7 mensen opgeleid en al 2.000 lampen geproduceerd. Elke
lamp geeft zoveel licht dat 4 kinderen erbij kunnen studeren. Een geweldig succes!

Resultaten

Mathius Murmu de bijlesleraar
De bijlesleraar van Santoshi Tudu
was Mathius Murmu, zelf ook lid van
de Santal stam. Hij had zijn havoexamen gehaald en zocht hartstochtelijk naar werk om de kost te verdienen voor z’n familie. Zijn vader
is gehandicapt en daardoor niet in
staat om zelf zijn gezin te onderhouden. Mathius Murmu ontmoette
fr. Henry die hem aanraadde bij een
van de trainingscentra te komen
werken en daarnaast een hogere
opleiding te volgen. Na een paar jaar
als bijlesleraar in een trainingscentrum te hebben gewerkt, slaagde
Mathius Murmu voor zijn onderwijzersexamen. Daarna kreeg hij een
aanstelling op een school en een
goed salaris.
Het is fantastisch dat een werkloze
Santaljongen op die manier zijn
plaats in de samenleving heeft gevonden! In de trainingscentra in de
50 dorpen in het district Burdwan
zijn totaal ongeveer 70 bijlesleraren
zoals Mathius Murmu.

Hulp voor de dorpelingen
De bijlesleraren helpen ook de
dorpelingen bij het aanvragen van
overheidssubsidies wanneer men
onder de armoedegrens van minder
dan € 1,= per dag zit. De dorpelingen
ontvangen dan bonnen waarmee ze
levensmiddelen voor de helft van de
prijs kunnen kopen. Voor ouderen is
er een soort AOW. Wanneer de kostwinner door een ongeval om het
leven is gekomen, kan men een
weduwenpensioen aanvragen. En zo
zijn er meer mogelijkheden als je de
weg maar weet. Voor de ongeletterde Santals zijn de trainingscentra
echt een uitkomst!

SAC en

duurzaamheid
In de meerjaren strategie van SAC speelt de
implementatie van het begrip ’duurzaamheid’
een belangrijke rol. Waar het gaat om
sponsoring van hostels en scholen betekent
duurzaamheid ’zelfredzaamheid’.
SAC vindt het van groot belang dat de gesponsorde hostels en scholen actief nadenken
over hoe zij in de toekomst zonder hulp van
buitenaf, onderwijs en onderdak aan jongeren
kunnen bieden.
Hierdoor kunnen ook andere - nog niet eerder
gesponsorde - locaties geholpen worden
om op hun beurt duurzame activiteiten voor
jongeren te ontwikkelen.

Spaarfonds van de ouders
Opa met kleinkind

Les op een Brickfield school bij Calcutta

Het succesverhaal van

Dit zijn slechts enkele fragmenten van het gehele reisprogramma. Hopelijk geven deze niettemin een indruk van
wat men in India - ondanks de vaak barre omstandigheden - met de steun van SAC weet te realiseren!

De ouders die een
kind op een
trainingscentrum
hebben, zijn zo
enthousiast over de
resultaten, dat ze per
maand 30 Rupees
(± € 0,60) inleggen in
een spaarfonds.
Het is de bedoeling
dat dit bedrag zo
groeit dat uiteindelijk
van de rente de
trainingscentra
betaald kunnen worden.
Zo worden de ouders onafhankelijk van SAC. En dat is ook precies de
bedoeling van SAC: zelfvoorziening in de toekomst!
Maar zolang de trainingscentra nog niet zelfvoorzienend zijn, zoekt SAC
sponsors die € 2,= per week (€ 100,= per jaar) willen betalen.
Van dat bedrag worden 10 kinderen in een trainingscentrum geholpen.

Ook bij de projecten speelt het begrip ’duurzaamheid’ een essentiële rol. Bij de selectie
van nieuwe projectaanvragen is ’duurzaamheid’ toegevoegd aan de lijst van beoordelingscriteria voor het al dan niet toekennen
van projecten.
SAC is er zich steeds meer van bewust dat
mede-werking van de lokale gemeenschap
een cruciale factor is bij het tot stand komen
van goed onderwijs. Dit geldt zowel bij de
inrichting van het onderwijs als bij de controle
op de kwaliteit ervan. Ook bij de bouw van
hostels, scholen of kleine dorpsschooltjes
(Balwadies) speelt de lokale gemeenschap een
belangrijke rol.

Mathius Murmu heeft de kansen die hij
kreeg benut en helpt op zijn beurt
weer andere kinderen.

Dat SAC dit alles niet alleen vanuit Nederland
kan begeleiden is evident. Vandaar dat de
Social Development Centres in India belangrijk zijn. In de meeste regio’s bestaan dergelijke Centres. SAC is momenteel bezig de
diverse Centres in kaart te brengen en zal
vervolgens nagaan of en in hoeverre met hen
kan worden samengewerkt.

Helpt u mee
dit mooie project tot
een succes te maken?

De ervaringen die SAC tot nu toe met een
drietal Social Development Centres heeft,
zijn in ieder geval zeer bemoedigend.

Helpt u mee?

