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Beste SAC-vrienden,
e weten allemaal dat het ook in
Nederland voor veel mensen wat minder makkelijk is om de eindjes aan elkaar
te knopen. Het is daarom geweldig dat u
ons in deze tijd blijft steunen. Veel dank.
Onze kinderen in India rekenen op ons.

W

In november jl. hebben onze vrijwilligers
werkbezoeken gebracht aan vele projecten. Ze hebben met de plaatselijke verantwoordelijken besproken hoe het gaat
en hoe ons geld besteed wordt.
Omdat SAC een vrijwilliger heeft die de
financiële rapportages van alle projecten
verzorgt, kunnen we gerichte vragen
stellen en oordelen of het loopt zoals afgesproken. Vooral is gekeken naar de brick
field schools.

Deze schooltjes horen bij steenfabrieken
in de omgeving van Calcutta. Daar werken
veel families onder zeer moeilijke omstandigheden. Zij komen uit andere deelstaten, omdat ze in hun eigen regio niets
verdienen.
Onze partner in Calcutta heeft kunnen
bewerkstelligen dat we de kinderen van 27
steenfabrieken naar school mogen sturen.
De directies van de steenfabrieken zijn
akkoord. De kinderen gaan nu op weekdagen 3 uur per dag naar ’school’. Dit is
meestal een schaduwplekje onder een
boom. Het onderwijsprogramma duurt 8
maanden. Dan kunnen de kinderen lezen
en schrijven. Ze krijgen les van speciaal
getrainde onderwijzers, die eenvoudig lesmateriaal gebruiken. De kinderen krijgen
ook medische hulp.

Onze partner is nu in overleg met de
plaatselijke overheid om te onderzoeken
hoe deze brick field schools door de overheid kunnen worden gefinancierd. Als dat
lukt, zijn we trots en blij en zit onze taak er
daar op. Nu maar duimen!

> Misschien weet u het al,
onze stichting bestaat
volgend jaar 40 jaar.
We zijn aan het denken
hoe we dat een feestelijk
tintje kunnen geven. We willen daarbij u,
als sponsor, graag betrekken. Uw rol als
donateur, als vriend van SAC, is cruciaal.
Alleen door uw hulp kunnen we dit werk
doen. Nogmaals hartelijk dank daarvoor!
Joke Jansen, voorzitter

Geschiedenis van de Stichting Actie Calcutta (4)
In de vorige nieuwsbrief hebt u kunnen
lezen dat de bezoeken van Mother Teresa
aan Nederland in 1973 en 1974 erg veel
nieuwe sponsors hebben opgeleverd.
Op 27 februari 1974 werd de notariële
akte bekrachtigd van de Stichting onder
de naam ’Netherlands Branch of the
International Association of co-workers
of Mother Teresa’. Dat was wel een heel
erg lange naam. In onderstaande
aflevering wordt verteld waarom de band
met Mother Teresa werd verbroken en de
Stichting haar huidige naam kreeg.
Een nieuwe wet in India
In augustus 1976 werd in India een nieuwe
wet van kracht, de ’Foreign Contribution
Regulation Act’ (FCRA), welke onder meer
de volgende punten bevatte:
• Iedere charitatieve organisatie in India
die financiële hulp uit het buitenland
ontvangt, moet een FCRA-verklaring
hebben en dient jaarlijks van het ontvangen geldbedrag aan het betreffende
ministerie van de regering in Delhi opgave te verstrekken van de ontvangsten
en bestedingen.
• Een charitatieve organisatie mag het
ontvangen bedrag of een deel daarvan
niet ter besteding doorgeven aan een
andere organisatie.

De wet is bedoeld om te garanderen dat
hulpgelden daadwerkelijk besteed worden aan het doel waarvoor ze gegeven zijn.
Bovendien kan een organisatie niet verantwoordelijk zijn voor de besteding van
hulpgelden door een andere organisatie.
Gevolgen van de nieuwe wet
Mother Teresa werd door deze wet voor
grote problemen geplaatst, want zij had
de uit Nederland ontvangen gelden ook
besteed aan kinderen van internaten,
scholen en parochies in en rond Calcutta
die niet onder haar verantwoording
vielen. Deze doorbetalingen werden nu
door de nieuwe wet verboden.
Op 10 augustus 1976 kwam Mother Teresa
opnieuw naar Nederland om met het
bestuur van de Stichting te overleggen
hoe deze moeilijkheden zouden kunnen
worden opgelost. Besloten werd dat de
Stichting de vrijheid kreeg om kinderen
van andere internaten, scholen en parochies rechtstreeks voor sponsoring aan te
nemen op voorwaarde dat die instellingen
een FCRA-verklaring hadden. Dit nieuws
ging als een lopend vuurtje door heel
India. In de maanden daarna ontving de
Stichting van genoemde instellingen
aanvragen voor het sponsoren van meer
dan 5.000 kinderen!

Mother Teresa kwam hierdoor buiten spel
te staan. Maar het had als voordeel dat de
zusters van Mother Teresa verlost werden
van de administratieve rompslomp en van
de verantwoording van de bestedingen.
Een nieuwe naam
Een en ander had tot gevolg dat de
Stichting haar naam moest veranderen
aangezien de sponsorgelden niet meer via
Mother Teresa liepen. Vandaar dat bij
statutenwijziging d.d. 31 mei 1977 de naam
van de Stichting werd gewijzigd in
’Stichting Actie Calcutta’, kortweg SAC.
Daarmee werd het dus ook de taak van de
Stichting om toe te zien op het overmaken
en besteden van de sponsorgelden.
Wordt vervolgd

VOORMALIG
SPONSORKIND SLAAGT
VOOR
DOCTORAALEXAMEN!
Tijdens hun werkbezoek eind
2012 ontmoetten vrijwilligers
van SAC in Dumka het voormalige
sponsorkind Maria Asunta.
Zij werd van 1994-2006 door SAC gesponsord.
Inmiddels is zij na het behalen van haar Masters
Degree in Commerce begonnen aan haar proefschrift voor Human Resource Management!

Gerealiseerde projecten
Project P11-06:

Bouw van een school in Bodopoda in Orissa

Met financiële steun van een
Duitse hulporganisatie en van
SAC is een middenschool
gebouwd in Bodopoda in de
deelstaat Orissa. Het schoolgebouw heeft twee grote klaslokalen en een veranda. Op deze
school zitten 159 kinderen van
12 tot 14 jaar. De middenschool
maakt deel uit van een scholengemeenschap van 900 kinderen
van 6 tot 16 jaar. De school valt
onder het provinciale plan voor scholing van arme kinderen. Het onderhoud is in handen
van de Vincentiuscongregatie.

Project P09-45

Kleuteronderwijs in Kattingia
in het district Khandamal in Orissa

Dit driejarig project is gestart
in 2010 en is een fantastisch
voorbeeld van hoe kinderen in
de leeftijd van 3 tot 6 jaar
geïnteresseerd kunnen worden
voor onderwijs. Gemiddeld
namen er 250 kinderen aan
het kleuteronderwijs deel en
ca. 70% stroomde door naar het
reguliere onderwijs. Er waren
6 dorpen bij ditproject betrokken.
Elke maand was er overleg met
de ouderraad van het dorp via
de zelfhulpgroepen van vrouwen. De kinderen kregen ook regelmatig een gezondheidscontrole. Daarnaast was er een trainingsprogramma voor de leiding van de zelfhulpgroepen en een nascholingsprogramma voor de onderwijzers. Een zeer goed project met
een uitstekende samenwerking tussen de leiding, de onderwijzers, de gezondheidscontrole, de zelfhulpgroepen van vrouwen en natuurlijk de kinderen.

WERKBEZOEK
AAN INDIA
Van 29 oktober tot 20 nov. jl.
bezochten leden van de
projectencommissie diverse
locaties en projecten in
West-Bengalen en Jharkhand.
Onder meer werd een bezoek
gebracht aan opleidingscentra
in Burdwan en Asansol en aan
enkele brickfieldschooltjes in
West-Bengalen.

Nieuwe projecten
Project P13-06:

Opvang schoolverlaters
in Palbari
in West-Bengalen
Dit opvangproject wordt al een aantal
jaren door SAC gesteund. De kinderen
zijn in de leeftijd van 8 tot 12 jaar en
hebben om de een of andere reden
de school verlaten. Ze krijgen nu individueel onderwijs om na een jaar weer
naar de reguliere school te gaan, naar
de klas van hun leeftijd. De ervaringen
zijn zeer positief en 90% haalt uiteindelijk ook klas 10.
Per jaar volgen ongeveer 25-30 kinderen dit onderwijs, evenveel jongens
als meisjes.
Benodigd budget € 6.546,= voor het
schooljaar 2013-2014.

Project P13-11:

Solarsysteem voor het
meisjeshostel Navajyoti
in Kharagpur
Dit meisjeshostel ligt 400 m van het
Seva Kendra Centrum in Kharagpur.
Er zijn nu 45 meisjes in de leeftijd van
5 tot 15 jaar. Sommige meisjes zijn
vroeger misbruikt, er zijn kinderen van
prostituees en er zijn (half)wezen.
Ze hebben les op lokale scholen in de
buurt.
Een solarsysteem is milieuvriendelijk,
levert betrouwbare energie en bespaart
ruim € 1000,= per jaar. Dankzij de
solarverlichting kunnen de kinderen
dagelijks 4 à 5 uur langer studeren.
Het systeem wordt geleverd en
geïnstalleerd door de hulporganisatie
Seva Kendra Calcutta. De kosten zijn
€ 5.692,=.

Een brickfieldschooltje bij een steenfabriek in West-Bengalen

SPONSORS
VOOR KINDEREN
GEVRAAGD

Wij doen graag een
beroep op
uw ondersteuning.

SAC verwelkomt nog graag sponsors die bereid zijn voor € 100,= p/jaar
een groepje 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!
Namens de kinderen bij voorbaat onze dank!
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MILLENNIUMDOELEN
VAN DE VERENIGDE NATIES

VERSCHUIVING BINNEN DE
REGIO’S VAN SAC IN INDIA

Twee millenniumdoelen voor SAC

In het district Kandhamal in de deelstaat
Orissa zijn al jarenlang religieus getinte
conflicten. Christenen zijn daar de
grootste religieuze minderheid.
Hindoe-extremisten die een zogenaamde
hindoeïsering van dit district nastreven,
treden op gezette tijden zeer gewelddadig
op. Door deze voortdurende onlusten is
het voor SAC te riskant geworden om de
locaties in dit district te bezoeken. In 2012
zijn er in deze regio dan ook geen werkbezoeken afgelegd. Monitoring van de
projecten is daardoor niet meer mogelijk.

In het jaar 2000 hebben
regeringsleiders van de
destijds 189 lidstaten van de
VN afgesproken om vóór
2015 de belangrijkste wereldGOED ONDERWIJS
VOOR IEDEREEN
problemen aan te pakken.
Daartoe zijn acht concrete doelstellingen
vastgelegd.
Twee van deze doelstellingen zijn voor SAC
uitgangspunt van beleid. Dit zijn millenniumdoel 2: ’Alle kinderen naar school’ en
millenniumdoel 3: ’Gelijkwaardigheid van
mannen en vrouwen’.
Onderwijs voor meisjes
Dit laatste doel kan alleen
worden bereikt door
gelijke participatie van
jongens en meisjes in het
PROMOTEN VAN
VROUWENEMANCIPATIE onderwijs. SAC onderEN VERSTERKEN POSITIE
VAN DE VROUW
steunt dan ook consequent
onderwijsprojecten voor jongens en voor
meisjes en bovendien specifieke scholingsprojecten voor vrouwen. SAC ziet onderwijs als de enige mogelijkheid waarop
uiteindelijk de armoedecirkel kan worden
doorbroken.
Stimulans voor zelfredzaamheid
Het beleid van SAC is erop gericht dat de
door haar verleende hulp functioneert als
hefboom voor beter onderwijs, maar ook
als stimulans voor zelfredzaamheid.
Daarom stelt SAC een tijdslimiet aan de
periode van haar ondersteuning, opdat de
lokale bevolking de projecten uiteindelijk
in eigen beheer gaat uitvoeren. Lokale
initiatieven die de zelfredzaamheid bevorderen worden door SAC dan ook steeds
van harte ondersteund. De zelfhulpgroepen van vrouwen spelen daarbij vaak
een belangrijke rol. Zo komt er op diverse
locaties vanuit dorpsinitiatieven een
langzame maar duurzame ontwikkeling
op gang waarvan oorspronkelijk een
project van SAC de start vormde...
Kleinschalig en duurzaam
Door zich op deze manier op de bovengenoemde twee doelstellingen te concentreren werkt SAC indirect ook nog mee aan
twee andere millenniumdoelstellingen:
• Millenniumdoel 1:
’Halvering van de armoede’
• Millenniumdoel 6:
’Een duurzaam leefmilieu’
Dankzij de boven omschreven werkwijze
slaagt SAC er in om - hoe kleinschalig
haar organisatie ook is - toch structurele
resultaten te bereiken.

Afbouw projecten
in Kandhamal
ORISSA
Dit heeft geleid
tot een beleidswijziging, met als
gevolg dat de
sponsoring van
deze locaties geleidelijk zal worden
afgebouwd.
Hoewel SAC het betreurt dat ze zich uit
deze regio moet terugtrekken, biedt dit
tegelijkertijd een perspectief voor andere
regio's waar tot ondersteuning van
nieuwe locaties kan worden overgegaan.

EEN BIJZONDER PROJECT VOOR STRAATKINDEREN
Op de Fatimaschool in Asansol, een grote
stad in de deelstaat West-Bengalen,
heeft SAC een onderwijsproject voor
straatkinderen ondersteund. Het waren
kinderen van vooral loonarbeiders,
straatventers en immigranten.
Aan dit project namen 85 kinderen van
6 tot 18 jaar deel, waarvoor de school
4 leraren beschikbaar had. Dat is veel in
vergelijking met andere scholen in India,
maar deze kinderen hadden danook
specialebegeleidingnodig. Er werden
klassen gevormd van groep 6 tot groep 10
(begin vmbo). ’t Waren zeer gemengde
groepen, ook wat betreft religie.
Het gevoel erbij te horen!
Speciale aandacht was er voor de nationale
feestdagen, waarbij de kinderen actief
werden betrokken. De nationale vlag werd
gehesen en het belang van Onafhankelijkheidsdag werd benadrukt. Het gaf deze
kinderen voor het eerst het gevoel er bij te
horen! Ook leerden ze hierdoor respect op
te brengen voor elkaars religie.
In oktober, tijdens de Dussera vakantie,
gingen de kinderen drie dagen op kamp.
Dat was erg bijzonder voor hen.
Daar kwamen allerlei vaardigheden aan
bod zoals tekenen, dansen, zingen en
spelletjes. De kinderen mochten echt
kind zijn! Ook was er aandacht voor
gezondheid, hygiëne, persoonlijkheidsontwikkeling en leiderschapskwaliteiten.
De docenten stonden er versteld van
hoeveel talent er bij deze kinderen aanwezig was, wanneer zij maar de kans
kregen!

Hindoe-festival
Eind oktober was er een speciaal Hindoefestival, een feest dat gaat over de overwinning van het goede over het kwaad.
Daarin staat de godin Durga centraal, die
de demon verslaat. Overal in de straten
worden dan kleurige tenten opgezet van
lakens en sari’s. Bij dit festival bezoeken de
mensen elkaar, wensen elkaar vrede en
wisselen snoepgoed uit. De kinderen
krijgen nieuwe kleren.

Godin Durga verslaat de demon
De overwinning van het goede over het kwaad…

Rolmodel
Er zijn 16 kinderen van groep 10 geslaagd
en uitgestroomd naar andere scholen.
Drie van hen volgden daarna een beroepsopleiding. Tot groot plezier van de schoolleiding boden de kinderen die de Fatimaschool hadden doorlopen, naderhand bij
bepaalde gelegenheden hun diensten aan.
Zo waren deze oudleerlingen op hun
beurt een inspiratie en rolmodel voor de
kinderen die nog op school zaten!

SAC zoekt vrijwilligers voor:
s
e
r
• Bureaumanagement
u
t
ca
vavacatures
• Commissie Marketing & Communicatie
vacatures • Projectencommissie
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Kerstmarkten Wissenhaege en Kortonjo in Eindhoven
Op 12 en 15 december jl. waren onze vrijwilligers aanwezig op de kerstmarkten van
Wissehaege en Kortonjo in Eindhoven. Dit op uitnodiging van de Vitalisgroep waaronder
beide instellingen vallen. De opbrengst van de beide markten was € 220,=.

Adres Stichting Actie Calcutta
Voorzitter: Joke Jansen
Secretaris: Peter Rooimans

Kerstmarkt basisschool Heijcant in Schijndel
De kinderen hadden kerststukjes gemaakt waarbij de helft van
de opbrengst bestemd was voor bijscholing voor kinderen in
Chetana, omdat ze thuis een andere taal spreken dan de taal van
de school. Vrijwilligers van SAC verkochten Indiase kerstballen
en kerstkaarten.
De opbrengst was ruim € 100,=, genoeg om 6 kinderen op die
bijscholing een jaar lang te steunen.

Kerngroep Nijmegen
Nagekomen giften van de vierdaagse 2012 dankzij de vele oud-parochianen van een van
de wandelaars, giften voor een 70-jarige verjaardag, een erfenis van een familielid,
de verkoop van cd’s. Dit alles bij elkaar leverde een bedrag op van ruim € 1.800,=.
Het is bestemd voor een van de brickfieldschooltjes bij de steenfabrieken in WestBengalen. Terwijl de ouders als seizoenarbeiders werken, wordt daar aan gemiddeld
50 kinderen 3 uur per dag kleuter- en basisonderwijs gegeven.

Postadres: Postbus 309
5660 AH Geldrop
Kantoor- Mierloseweg 55E (kamer 4)
adres:
5667 JB Geldrop
tel. 040 285 27 22
e-mail:
website:

office@actiecalcutta.nl
www.actiecalcutta.nl

Giro:
Banknrs.:

1809
54.96.20.168 of 397.42.00

De Stichting heeft
sinds 1 januari 2001

Kerstmarkt Dr. de Visserschool in Breda

het keurmerk van het

Driekoningen zongen weer in Geldrop
Op 5 januari jl. trokken negen ’drie koningengroepjes’ langs de
Geldropse deuren. Het Driekoningen zingen is al een jarenlange
traditie in Geldrop. Dit jaar is de inzameling bestemd voor bedden
in een meisjesinternaat in Mariampahar. De meisjes slapen in de
slaapzaal nu op de grond. De inwoners van Geldrop bleken weer
erg gul. Tijdens de zaterdagmis en de twee zondagvieringen vroeg
ook de pastoor nog aandacht voor SAC en mochten de aanwezige
koningen collecteren. De totale opbrengst van de actie was € 1.244,53, waarvoor SAC alle
kinderen, ouders en de werkgroep hartelijk bedankt.

Lions Club Son en Breugel
steunt beddenproject meisjeshostel in Mariampahar
Op vrijdagavond 18 januari jl. overhandigde de
president van de Lions Club Son en Breugel tijdens
de ondernemersavond een cheque van € 3.000,=
LIONS CLUB
SON EN BREUGEL
aan een vrijwilliger van SAC.
Dit bedrag zal besteed worden aan de aanschaf van
bedden voor het meisjeshostel in Mariampahar in Jharkhand.
De bedden worden gemaakt door de leerlingen van een
opleidingsinstituut voor beroepsonderwijs in Dumka. Veel dank!
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• Kerngroep Alkmaar
Contactpersoon: Henk Laarman
Tel. 072-5624091
e-mail: h.laarman@actiecalcutta.nl
• Kerngroep Overijssel
Contactpersonen: Frank en Toos Bom
Tel. 0572-391960
e-mail: sac.overijssel@ziggo.nl
• Kerngroep Nijmegen
Contactpersoon: Nel Suerink
Tel.024-3550566-mobiel 06-53766988
e-mail: n.suerink@actiecalcutta.nl
• Kerngroep Zuidoost-Brabant
Contactpersoon: Ad van der Sman
Tel. 073-5494025 / 06-51371642
e-mail: ad_vd_sman@hotmail.com

FEI Company Eindhoven
schenkt aan SAC
Een van onze trouwe
sponsoren is werkzaam
bij bovengenoemd bedrijf en hoorde van
het bestaan van hun Goede Doelen
Commissie. Vervolgens meldde hij SAC
daarbij aan.
Het resultaat hiervan is dat FEI Company
met € 250,= het beddenproject in Mariampahar steunt. FEI Company, bedankt!

040-285 56 99

In 2013 steunt de werkgroep in Geldrop brickfieldschooltjes.
Het doel van de schooltjes is geheel in lijn met de doelstellingen
van SAC:
• de kinderen van seizoenarbeiders op de steenfabrieken
naar school;
• verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs en
• toewerken naar gewoon basisonderwijs in de geboorteplaats
van de kinderen.
De kosten per schooltje bedragen ongeveer € 1.730,= per jaar.

Adressen kerngroepen

-

Samen Verder Geldrop
steunt brickfieldschooltjes in West-Bengalen

Centraal Bureau Fondsenwerving, Amsterdam (CBF).

OPMAAK EN PRODUCTIE : BUREAU VOOR GRAFISCHE DIENSTVERLENING GELDROP

De opbrengst van de kerstmarkt op 21 december jl. was bestemd
voor kleding en leermiddelen voor de weeskinderen in een hostel
in Khandamal. Het bedrag werd hoofdzakelijk bijeengebracht
door de verkoop van door leerlingen zelf gemaakte artikelen en
uitgevoerde activiteiten. Het bedroeg maar liefst € 1.835,=.
Kinderen, ouders en schoolleiding, namens SAC hartelijk bedankt
voor jullie enorme inzet!

