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Beste SAC-vrienden,
at was de open dag op 16 oktober jl.
fantastisch. Wat was er veel belangstelling en wat was de sfeer geweldig!
Natuurlijk was de locatie prachtig. Dat we
kasteel Geldrop mochten gebruiken, was
een echt cadeautje, met dank aan Toon
van Engelen en Gerrie Liebrechts. Dat de
burgemeester onze nieuwe reizende fototentoonstelling wilde openen was ook een
cadeautje, evenals het optreden van de
Indiase danseres Sumintra, die dit deed
uit eerbied voor haar voorouders.
Veel relaties en trouwe sponsors zijn op
bezoek geweest, zelfs sponsors die ons al
40 jaar steunen!
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Voor de SAC-vrijwilligers is het echt een
stimulans om te weten dat onze sponsors
zo achter ons staan. Zonder het vertrouwen van onze sponsors zou SAC niet
kunnen bestaan. Daarom zijn deze trouwe
sponsors tijdens het officiële gedeelte in
het zonnetje gezet.
De ontmoetingen in de kasteelkeuken en
langs de foto's waren heel warm.
Onze vrijwilligers hadden hartige en
zoete taarten gebakken. In de kasteelkeuken was het echt gezellig en er was
veel belangstelling voor ons werk in India.
De fototentoonstelling kon mede dankzij
een eenmalige subsidie van de gemeente
Geldrop-Mierlo worden gefinancierd.

We hebben een geweldig feest gehad met
eigenlijk nauwelijks kosten. We denken
dat dit in de geest is van onze stichting
en onze sponsors. Onze dank betreft dan
ook de middenstand van Geldrop-Mierlo
en Eindhoven.
Het Jubileumproject Brickfield Schools
heeft tot nu toe al liefst € 10.500,=
opgeleverd! Dit zijn extra giften.
Namens al onze vrijwilligers hartelijk dank
daarvoor en ook hartelijk dank voor uw
betrokkenheid!
Joke Jansen, voorzitter SAC

Zeer geslaagde open dag 40 jaar SAC!

De burgemeester kreeg van de
voorzitter van SAC volgens een
Indiaas welkomstritueel een
bloemenkrans omgehangen en
mocht daarna het jubileumboekje in ontvangst nemen.

Ruim 140 sponsors, relaties en andere geïnteresseerden bezochten de open dag! De grootste belangstelling was er tijdens het officiële gedeelte, toen
mevrouw Donders-de Leest, burgemeester van
Geldrop-Mierlo, de fototentoonstelling opende.

In haar speech refereerde mevrouw Donders-de Leest aan haar kennismaking met SAC 10 jaar geleden, in haar eerste jaar als burgemeester.
Vervolgens opende zij de tentoonstelling door een Indiase sari te verwijderen en een prachtige foto van een Indiase jongen te onthullen.

> De bezoekers konden de fototentoonstelling bekijken,
welke een indruk gaf van het leven van de door SAC gesponsorde
kinderen op school, in het hostel en in hun dorp. In een filmzaal werden continu films
over Indiagedraaid. Tussendoor konden de bezoekers Indiase hapjes en zelf gebakken
taarten nuttigen in de als kantine ingerichte keuken waar op de achtergrond filmpjes
van werkbezoeken in India draaiden. Het was een mooie dag.

Ook was er een sprankelend optreden van de jonge
Indiase danseres Sumintra, die een aantal Indiase
dansen uitvoerde.

REIZENDE FOTOTENTOONSTELLING SAC > Ter gelegenheid van het jubileum is een fototentoonstelling samengesteld van het leven in de afgelegen dorpen en van de kinderen die dankzij onze sponsors
naar school kunnen. Het is een selectie van de vele tijdens werkbezoeken gemaakte foto’s. De tentoonstelling is
verplaatsbaar naar elders in het land. Wie van u een idee heeft voor een locatie kan contact opnemen met SAC.
Op de website staan data en locaties vermeld waarmee al afspraken zijn ingepland.

Gerealiseerde projecten
Project P13-19:

NALATENSCHAPPEN

Computerlaboratorium voor high school in Puri

In het leprakamp ’Karunalaya Leprosy Care Centre’ in Puri in Orissa staat de Fr. Marian
Memorial Beatrix high school. Deze school heeft sinds kort een computerlaboratorium.
Het is uitgerust met een server, 25 monitoren, router, UPC, software en de noodzakelijke
bekabeling. De eerste computerlessen worden nu gegeven aan de klassen 6 t/m 10,
waarin leerlingen zitten van 12 tot 16 jaar. Dit project is mede ondersteund door
kringloopwinkel HVO in Heerhugowaard.
Project P13-11:

Solarsysteem voor meisjesschool in Kharagpur

Dit meisjeshostel ligt in Kharagpur in WestBengalen. Het nieuwe solarsysteem wordt
gebruikt voor elektrische voorzieningen in
plaats van een generator. Een solarsysteem
heeft veel voordelen. Het is milieuvriendelijk,
zorgt voor betrouwbare energie en is goedkoop, omdat er geen dure brandstof nodig is.
Dit levert een besparing op van ruim € 1000,=
per jaar. Het solarsysteem in dit hostel levert
met name verlichting waardoor de meisjes 4 tot 5 uur per dag langer kunnen studeren!
Daarnaast is er een warm watersysteem op aangesloten. De installatie is geleverd en
geïnstalleerd door de Indiase organisatie Seva Kendra Calcutta.

Jubileumproject

P14-07:

Helaas moet SAC soms afscheid nemen
van sponsors als gevolg van overlijden.
Regelmatig blijkt dat SAC is opgenomen
als één van de goede doelen
waaraan sponsors bij overlijden geld
willen nalaten.
Dit jaar heeft SAC zelfs € 78.000,=
inkomsten uit nalatenschappen.
Daarmee wordt de neergaande lijn in
onze hulp aan kinderen weer wat
positief omgebogen.
Ook kunnen we daardoor
extra projecten uitvoeren.
Het is heel bijzonder dat sponsors SAC
de gelegenheid geven om de hulp
voort te zetten, ook na hun overlijden.
Wij zijn hen daarvoor zeer dankbaar.

10 Brickfieldscholen

ONDERWIJS VOOR KINDEREN BIJ DE STEENFABRIEKEN IN WEST-BENGALEN
Op de steenfabrieken rond Calcutta
werken meest seizoenarbeiders uit de
arme aangrenzende staten. Zij zijn van
een lagere of tribale kaste. In hun eigen
dorp kunnen ze niet in hun levensonderhoud voorzien zonder elk seizoen met hun
gezin naar de steenfabrieken te verhuizen.
Acht maanden per jaar wordt er gewerkt.
Tijdens het regenseizoen ligt het werk stil
en keren de arbeiders met hun gezin
tijdelijk weer naar hun dorpen terug.
Het werk is ontzettend zwaar, want bijna
alles wordt met de hand gedaan.

| | | | De kinderen werken mee
Het loon is gebaseerd op de productie
per familie. Daarom is er een sterke
prikkel om ook de kinderen mee te laten
helpen. Vanaf 10 of 11 jaar halen kinderen
de klei op bij de mengmachine en
brengen die met kruiwagens naar de
plaats waar de klei door andere kinderen
in mallen wordt gedaan.

Daarna leggen ze de klei te drogen in de
zon. Vanaf 8 jaar werken kinderen vaak al
mee door twee koeien om een kleimolen
te drijven. De jongste kinderen spelen in
de modder en het stof.

| | | | De Brickfield scholen
In 2008 is een succesvol model voor Brickfieldscholen ontwikkeld, waarbij basisonderwijs wordt gegeven op het terrein van
de steenfabriek. Per schooltje kunnen
gemiddeld 50 kinderen vanaf drie jaar les
krijgen, 5 dagen p/week en 3 uur p/dag.
De kinderen spreken verschillende talen
en dialecten, maar de taal van de Brickfieldscholen is Hindi. Voor de jongste
kinderen is er een programma gericht op
taalbevordering, emotionele ontwikkeling
en begrip van de wereld om hen heen.
Bijna alle lessen vinden plaats in de open
lucht op grote plastic matten. Per school
zijn er meestal twee onderwijzers.
Er wordt ook gezorgd voor voeding.
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Voor veel kinderen is het onderwijs op de
Brickfieldscholen het enige onderwijs
dat ze in hun leven zullen krijgen!

| | | | Het project Brickfieldscholen
Het project wordt uitgevoerd door
Kolkata Mary Ward Social Centre in
Calcutta, West-Bengalen. SAC kent de
organisatie goed en controleert of dit
project ook daadwerkelijk goed wordt
uitgevoerd. De kosten voor 10 Brickfieldscholen bedragen € 24.000,=.

Helpt u mee
dit project
te financieren?

> Zie ook de
website voor
andere nieuwe
projecten.

Besteding gelden voor hostels en dorpsschooltjes
Verdeling bestedingen hostels 2013

blauw = salarissen

rood = voeding

groen = lesmateriaal

Verdeling bestedingen dorpsschooltjes 2013

paars = klein onderhoud

turquoise = diversen

N 2013 ZIJN DOOR SPONSORS kinderen in 63 hostels en 17 dorpsschooltjes ondersteund.
In de hostels worden salariskosten besteed aan bijlesleraren,koks,chauffeur,tuinman etc.
De kinderen gaan naar een nabijgelegen school die een eigen financiering heeft.
Het lesmateriaal is voor huiswerk en bijles. Op de dorpsschooltjes worden de salariskosten
besteed aan de docenten en aan de bijlesleraren die de kinderen extra helpen bij het
spreken en schrijven van de schooltaal.
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Sponsorschappen voor het St. Anne’s Girls’
Hostel in Belpahari
Dit zijn Nomitha Hansdak en Pomita Hembron, twee meisjes
van de inheemse Santal stam. Nomitha is 6 jaar en Pomita 7.
Hun ouders zijn zeer arm. De vaders zijn boeren en bewerken
een klein stukje eigen grond, maar werken ook voor een
herenboer. Ze verdienen amper Rs. 2.500 per maand,
wat neer komt op ongeveer € 1,= per dag. Ze wonen in
huizen van leem met een strooien dak.
Nomitha Hansdak Pomita Hembrom
Elk jaar na de regentijd moet dat dak worden vervangen.
Omdat de ouders willen dat hun dochters goed onderwijs krijgen, zijn de meisjes
geplaatst in het St. Anne’s Girls’ Hostel. In dat hostel slapen, eten en studeren 450 meisjes.
Het hostel en de nabije school zijn tot stand gekomen met bijdragen van sponsors
en donateurs van SAC. Nomitha en Pomita zitten in groep 3 en doen goed hun best.
Ze willen later allebei lerares worden. De ouders van Nomitha, Pomita en veel andere
kinderen kunnen het volledige hostelgeld niet betalen. Ze betalen wel allemaal een
minimale bijdrage. Het tekort wil SAC aanvullen met groepssponsorschappen.
Met dat geld worden de kosten gedekt voor het verblijf van deze kinderen in het hostel.
Helpt u mee om kinderen als Nomitha en Pomita naar school te laten gaan?
Kijk voor sponsoring op www.actiecalcutta.nl onder ’sponsorschappen’.

Nobelprijs voor Indiase activist
Samen met het Pakistaanse meisje Malala heeft de Indiase mensenrechtenactivist Kailash Satyarthi dit jaar de nobelprijs voor de vrede ontvangen. De prijs
is hen toegekend voor hun strijd tegen onderdrukking van kinderen en jongeren
en voor het recht van alle kinderen op onderwijs. Satyarthi heeft vele nationale
en internationale eerbewijzen voor zijn werk ontvangen.Volgens hem is armoede
de grootste oorzaak van kinderarbeid en van het ontbreken van goede en
bereikbare scholen. Volgens schattingen wordt er door 44 tot 100 miljoen kinderen in India kinderarbeid verricht in de landbouw, de kleding- en schoenindustrie en zelfs in de asbestmijnen.
In de praktijk blijkt dat vooral onderwijs aan meisjes leidt tot kleinere gezinnen, minder kindersterfte,
betere hygiëne en ook minder nadelige gevolgen van het kastesysteem.
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TWEE VERHALEN VAN SPONSORS
DIE AL 40 JAAR SPONSOR ZIJN…
’Ik wil iets betekenen voor die kinderen daar!’
In 1974 was moeder Teresa in Nederland voor
overleg met Stichting Actie Calcutta. Mevrouw
was toen aanwezig in de Jaarbeurs in Utrecht
waar moeder Teresa een lezing hield. Na die
lezing dacht mevrouw: ‘ik wil iets betekenen
voor die kinderen daar!.
Elk jaar stuurt ze een kaartje en krijgt ze een
kaartje terug. Ze vindt het leuk om zo’n kind te
volgen in zijn of haar ontwikkeling, om te
horen wat ze met andere kinderen doet, om
op de foto’s te zien hoe het kind langzaam
volwassen wordt. Wanneer het kind de opleiding heeft afgerond, werk gevonden heeft of
om een andere reden stopt, krijgt ze een
bedankbriefje met informatie. Ze is dan weer
gemotiveerd om een ander kind te gaan sponsoren. De gedachte dat door haar bijdrage een
kind kan studeren, stimuleert haar om al zo
lang sponsor te zijn.
Mevrouw vindt het prettig dat ze door SAC
goed wordt geïnformeerd. Zo stond in de kerstbrief van 2009 dat er bij religieus getinte
onlusten in Orissa ook enkele hostels waren
geplunderd, dat de kinderen uit de getroffen
hostels tijdelijk bij hun ouders waren en de
eindexamenkandidaten elders waren ondergebracht van waaruit ze naar school konden.
Mevrouw vindt het erg belangrijk te weten dat
het geld bij SAC goed terecht komt, dat er niets
aan de strijkstok blijft hangen.
’Vooral de controle op een juiste besteding
is belangrijk’.
Meneer is sinds 1973 sponsor. Hij had voor het
eerst van SAC gehoord in verband met het
drukken van het boekje over moeder Teresa
getiteld ’Iets moois voor God’. In 1974 heeft hij
moeder Teresa in Nijmegen ontmoet.
Zij maakte een diepe indruk op hem door haar
manier van optreden. Met haar frêle postuur
gaf ze gelijkertijd interviews, signeerde boeken
en had ook nog voor iedereen een goed woord.
Meneer had een gesprek met haar en heeft nog
twee boeken die door haar persoonlijk zijn
gesigneerd met de tekst ’God bless you m.
Teresa m.c.’. Wat meneer motiveert om nog
steeds sponsor van SAC te blijven, is het feit dat
er zoveel armoede in India is. Bovendien wordt
het geld door SAC goed besteed aan opleiding
en scholing van de kinderen. In het begin ook
nog speciaal aan kinderen van ouders met
lepra. Hij waardeert bij SAC vooral het rechtstreeks bezorgen van de ontvangen gelden,
een goede controle op de besteding en de geringe overheadkosten. Er zou wel meer bekendheid gegeven mogen worden aan SAC.

’ANDRE MERT’ GELDROP

Adres Stichting Actie Calcutta

Op 24 juni jl. organiseerde de kerngroep
Nijmegen weer een benefietdiner in het
Indiase restaurant ’Gandhi’. Dankzij nog
enkele extra giften leverde dit € 732,= op.
De opbrengst gaat voor het grootste deel
naar een Brickfieldschool. Een bedrag van
€ 100,= is bestemd voor een groepssponsorschap dat de kerngroep Nijmegen op
zich heeft genomen.

FONDSENWERVING IN GIETEN
In Het Drentse Gieten is men al lange tijd
zeer actief voor projecten van SAC.
Zo hebben het Goede Doelen Collectief
’t Vergiet, het Nassau college en een
wandelaarster naar Santiago de Compostella met diverse soorten fondsenwerving
al circa € 10.000,= binnengehaald voor een
meisjeshostel in Rajgram in West-Bengalen. En dit is nog maar het begin!

Op 28 september jl. was weer de ’Andre
Mert’ in Geldrop, waar SAC zoals gewoonlijk met een kraam aanwezig was.
De opbrengst van de diverse artikelen was
aanvankelijk € 377,=.
Later bleek dat een van de belangstellenden bij de kraam blijkbaar zo enthousiast
was geworden door de verhalen over
SAC dat er achteraf nog een anonieme gift
werd gegeven van € 500,=! Daardoor
kwam het totaal bedrag op € 877,=.

vest in een soort varkensstal.
Maar dankzij de eerste
termijnbetaling kon in
mei 2014 reeds de fundering voor het hostel worden gelegd
en een waterput worden gebouwd!

Het project wordt begeleid door een
bouwkundig ingenieur uit Dumka, die
de bouw van meer
gebouwen voor SAC
heeft begeleid.

Mierloseweg 55E (kamer 4)
5667 JB Geldrop
tel. 040 285 27 22

e-mail:
website:

office@actiecalcutta.nl
www.actiecalcutta.nl

Banken:

NL20 DEUT 0549 6201 68
NL92 INGB 0003 9742 00
NL03 INGB 0000 0018 09

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

SAMENVATTING VAN HET

FINANCIEEL VERSLAG 2013
BATEN
Baten uit eigen fondsenwerving, zoals:
kindsponsoring, giften voor projecten,
overige giften en nalatenschappen
€ 275.529
Rentebaten
€ 9.601
Totaal baten
€ 285.130

Tot voor kort waren de
kinderen in Raigram gehuis-

Kantooradres:

LASTEN
Sponsoring kinderen en hostels
in India
Uitvoering projecten in India
Totaal besteed aan de doelstelling
Kosten werving baten
Beheer en administr. in Nederland
Beheer en administr. in India

Totaal lasten

€
€
€
€
€
€
€

90.396
61.600
251.996
14.424
12.394
2.543
281.357

Voor verdere toelichting en financiële
verantwoording wordt verwezen naar
het jaarverslag op onze website.

Adressen kerngroepen
• 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:
A.vanderSman@actiecalcutta.nl

KERSTPOST EN 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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DANK! In deze laatste Nieuwsbrief van 2014 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 2015 een warm hart toedraagt!

040-285 56 99

Op zondag 31 augustus vond weer het
jaarlijkse Full Colour Festival in Emmen
plaats, waarbij SAC
voor de tiende keer was vertegenwoordigd. Er werden veel India sjaals, kaarten,
flessenzakken en kunstwerken verkocht,
hetgeen totaal € 483,- opbracht.

Postadres: Postbus 309
5660 AH Geldrop

-

FULL COLOUR FESTIVAL EMMEN

Voorzitter: Joke Jansen
Secretaris: Bert Bouman

OPMAAK EN PRODUCTIE : BUREAU VOOR GRAFISCHE DIENSTVERLENING GELDROP

BENEFIETDINER NIJMEGEN

