Actie op de Bonnerschool in Gieten
Op 23 juni heeft het Vergietcollectief uit
Een totaal bedrag van € 4.327,= dat
Bonnen, een buurtschap ten oosten van
besteed wordt aan de inrichting van een
Gieten in Drenthe, een sponsormiddag
jongenshostel in Orissa.
georganiseerd op de Bonnerschool in Gieten.
Het is een geweldig succes geworden!
Eerst is er aan de kinderen van de school
door ’t Vergietcollectief uit Gieten verteld
over het leven in India. Tijdens de sponsormiddag was de hele school omgetoverd
tot een gezellige markt en buiten was het
parcours uitgezet voor de sponsorloop.
Flessenbonnetjes waren gespaard,
armbandjes geregen, kleipoppetjes gemaakt
en andere prachtige werkstukjes, moeders
hadden de heerlijkste taarten, cakes en
muffins gebakken en iedereen deed mee.
Het resultaat was overweldigend.
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Beste SAC-vrienden,

D

E AFGELOPEN MAANDEN is het
bestuur intensief bezig geweest
met een langere termijn strategie.
Zo heeft er een brainstormsessie
plaatsgevonden met vrijwilligers van
SAC, waarover elders op pagina 3
meer te lezen is. Met een duidelijke
toekomstvisie zijn niet alleen de kinderen in India gebaat, maar hiermee
wordt ook transparant waar SAC
voor staat en wat SAC wil bereiken.

De Stichting heeft sinds
1 januari 2001 het keurmerk

SAC. Dit keer gingen 3 lopers voor de 40 km. Dankzij het enthousiasme van hun sponsors,
liepen de wandelaars een bedrag binnen van € 965,=. De opbrengst van zowel het
Benefietdiner als de Vierdaagse actie is bestemd voor de audiovisuele apparatuur van een
trainingscentrum in Chetana
in West-Bengalen. De apparaSAMENVATTING VAN HET
tuur zal gebruikt worden voor
cursussen aan dorpsbewoners,
lerarenen sociaal werkers.
BATEN
Zo’n trainingscentrum vervult
Baten uit eigen fondsenwerving, zoals:
een centrale rol binnen een
kindsponsoring, hostelsponsoring, giften voor
dorpsgemeenschap. Met de
projecten. giften zonder specifieke bestemming,
beide acties is het benodigde
nalatenschappen
€ 374.368
bedrag ruimschoots binnenBaten uit spaargelden en beleggingen €
16.233
gekomen en is nog geld over
Totaal baten
€ 390.601
voor het volgende sponsorprojectvan Kerngroep Nijmegen.
LASTEN
Sponsoring kinderen en hostels in India € 367.934
Fietsers voor SAC
Uitvoering projecten in India
€ 238.711
De fietsers voor SAC, Chris en
Totaal besteed aan de doelstelling
€ 606.645
Larissa, zijn na hun fietstocht
Kosten werving baten
€
18.764
door Europa, Australië en Azië,
Beheer en administratie in Nederland €
13.755
waar ze ook een bezoek brachBeheer en administratie in India
€
2.750
ten aan een SAC-project in
Totaal lasten
€ 641.914
India, weer geacclimatiseerd
in Nederland! Ze hebben een
RESULTAAT
€ -251.313
fantastisch bedrag bij elkaar
gefietst! De teller is blijven
Om het tekort te dekken zijn de reserves aangesproken,
staan op € 5.285,=!

FINANCIEEL VERSLAG 2010

zodat de sponsoring van kinderen in India vooralsnog niet
neerwaarts hoeft te worden bijgesteld.

Markt Emmen

• Kosten werving baten: 4,8% van de totale baten.
• Kosten beheer en administratie: 4,2% van de totale baten.

De goede doelen markt in
Emmen heeft € 300,= opgebracht. Een mooi resultaat.

DANK!

’Andre mert’ Geldrop

In deze laatste Nieuwsbrief van 2011 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 2012 een warm hart blijft toedragen.

Op 25 sept. werd de ’Andre
Mert’ gehouden. Ook hier een
mooie opbrengst van € 348,=.
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Adressen kerngroepen

In deze Nieuwsbrief starten wij een serie
over de geschiedenis van SAC. Een interessante terugblik...

• 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

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.

In het kader van ons streven naar duurzaamheid en zelfredzaamheid worden
projectlocaties die door SAC al langdurig
worden gesteund, geleidelijk afgebouwd.
Door dit beleid is SAC in staat steeds weer
nieuwe aanvragen om steun in behandeling te nemen.

Met het oog op het vergroten van onze
naamsbekendheid laat SAC een ’promo
filmpje’ maken dat op 17 en 18 december
a.s. via Socutera op TV zal worden uitgezonden. Tegen die tijd zullen we u op de
hoogte stellen van het precieze tijdstip.
SAC hoopt en verwacht dat een grotere
naamsbekendheid er toe zal leiden dat
naast uw giften - waarvoor wij u zeer
dankbaar zijn - nog extra giften voor het
onderwijs aan de kinderen in India zullen
binnenkomen.
Joke Jansen, voorzitter

Geschiedenis van de Stichting Actie Calcutta

• Kerngroep Alkmaar
Contactpersoon: Henk Laarman
Tel. 072-5624091
e-mail: h.laarman@actiecalcutta.nl

040-285 56 99

Vierdaagse Actie 2011 Ook dit jaar werd in Nijmegen de Vierdaagse gelopen voor

van het Centraal Bureau
Fondsenwerving, Amsterdam (CBF).

-

benefietdiner in het Indiase restaurant ’Gandhi’ in Nijmegen. Er werd een filmpje over
SAC vertoond, waarna het buffet open ging met heerlijke Indiase gerechten.
Zesentwintig personen namen aan de maaltijd deel. De opbrengst was € 275,=.

OPMAAK EN PRODUCTIE : BUREAU VOOR GRAFISCHE DIENSTVERLENING GELDROP

Benefietdiner Nijmegen Op 24 juni organiseerde de Kerngroep Nijmegen een

Een van de belangrijkste speerpunten voor
de komende tijd is de fondsenwerving, als
onderdeel van ons marketing plan. We
zijn blij mee te kunnen delen dat diverse
personen bereid zijn gevonden ons daarbij
te helpen.

In 1968 maakte Dhr. E. Visser, een confectiefabrikant uit Amsterdam, een zakenen vakantiereis naar het Verre Oosten.
Hij kwam ook in India en bezocht Calcutta.
Daar wees men hem op het werk van
Mother Teresa. Samen met haar bracht hij
een bezoek aan Nirmal Hriday in Kalighat,
het huis van de stervenden, die zij en haar
zusters in de straten van Calcutta vonden.
Ook bracht zij hem naar
het Nirmala Shishu
Bhavan aan de Lower
Circular Road, het babytehuis voor wezen en
vondelingen. Zij wees
hem op het lot van
straatarme kinderen.
Ter plaatse verklaarde
de heer Visser zich
tegenover Mother Teresa bereid de financiële zorg voor 6 van haar kinderen op zich
te nemen en daarvoor vanuit Nederland
regelmatig geld te sturen. Terug in Nederland sprak de heer Visser met zakenvrienden en familieleden over het werk
van Mother Teresa. Verschillende van hen
waren bereid om zich financieel over één
of meer kinderen te ontfermen. De eerste
overmaking van sponsorgeld naar Mother
Teresa vond plaats op 13 maart 1969.
In de huidige valuta was het een bedrag
van € 430,= voor 6 kinderen.

Dit was het bescheiden begin van het
sponsorschapsysteem.
Omdat de heer Visser het Engels niet goed
beheerste, droeg hij het werk van het
sponsorschapsysteem over aan een van
zijn medewerkers, de heer Melling.
Er werd een bankrekening geopend met
de naam ’Actie Calcutta’ (tot op de dag
van vandaag hetzelfde nummer!). De heer
Melling schreef Mother Teresa om gegevens en pasfoto’s te sturen van een aantal
van haar kinderen. Na ontvangst werd
geprobeerd hiervoor sponsors te zoeken.
In 1971 overleed de heer Visser. Enige tijd
later werd zijn bedrijf overgenomen door
een Engels concern. De Engelse directie
vernam bij een bezoek aan het bedrijf in
Amsterdam van de werkzaamheden die de
heer Melling onder werktijd verrichtte.

Men vond dit weliswaar goed werk, maar
meende dat dit buiten het bedrijf moest
plaatsvinden. Er werd gezocht naar een
andere oplossing. Na een korte tussenvoorziening vond men een rijksaccountant
in Rotterdam, de heer A.M. Knoop, bereid
de werkzaamheden over te nemen. Deze
heeft het secretaris-penningmeesterschap
van wat intussen de Actie Calcutta heette,
gevoerd tot 28 juli 1973.
Wordt vervolgd

KLEDINGINZAMELING voor SAC
Zoals overal in Nederland staan ook in Geldrop op diverse plaatsen textielcontainers. De ingezamelde kleding wordt gesorteerd, waarbij goede kleding een nieuwe bestemming krijgt en
versleten spullen worden verwerkt. Een aantal van die containers zijn van Stichting Pandilla.
Dit is een stichting die dezelfde doelstelling heeft als SAC maar in een ander deel van India
actief is. In Geldrop heeft Stichting Pandilla een afspraak met SAC waardoor de helft van de
textielopbrengst ten goede komt aan SAC! Dat geld besteedt SAC aan onderwijsprojecten zoals
schoolmeubilair, sanitaire voorzieningen voor een internaat of zonnecelverlichting waardoor
kinderen ook ’s avonds kunnen studeren!
Mocht u eens in de buurt van Geldrop komen, dan brengen wij graag deze kledinginzameling
onder uw aandacht. De containers van Pandilla hebben een donkergroene kleur en een sticker
van Pandilla. Ze zijn geplaatst op 7 punten in Geldrop, waarvan de adressen zijn te vinden op
de website van SAC. Ook kunnen zakken met kleding afgegeven worden op het kantoor van
SAC. Bij voorbaat onze hartelijke dank!

Gerealiseerde projecten
Project 09-32:

Bouw van een
multifunctionele hal voor het meisjeshostel in Hathimara

Nieuwe projecten
PROJECT 11-06:

Bouw van een middle
school in Bodopoda

Het is een mooie hal geworden
van 22 voet x 66 voet. Hij wordt
voor zeer uiteenlopende doeleinden gebruikt. De kinderen
kunnen er hun maaltijd nuttigen,
wat vooral belangrijk is in het
regenseizoen. Verder wordt hij
gebruikt voor groepstudies, maar
ook voor bijeenkomsten van
ouders en leerkrachten.
Het hostel is erg blij met de hal.

Bodopoda ligt in het district Rayagada
in de deelstaat Orissa. Het betreft de
gedeeltelijke financiering van de
nieuwbouw van de school.
Het gebouw is voor de klassen 7 en 8.
Het project wordt opgezet door de
Vincentians in Berhampur, met
gedeeltelijke steun van een stichting
uit Duitsland. De bouwkosten zijn
conform de marktprijs voor dit type
bouw. Het huidige gebouw is meer
dan 30 jaar oud en staat op instorten.
Verder onderhoud en reparatie aan
dit gebouw zou weggegooid geld zijn.
In november 2010 is SAC nog bij deze
school op werkbezoek geweest.
Het totale project kost Rs 1.522.500.
De lokale bijdrage is Rs 35.000 en
de bijdrage via een stichting uit
Duitsland is Rs 650.000. Gevraagd
budget aan SAC is Rs 837.500,
omgerekend € 13.958,=.

Veel dank
aan alle sponsors!

Project 07-28:

Bouw van de
eerste verdieping van de highschool in Asanbani

Dit project is gesteund door leerlingen, ouders en docenten van
het Canisius College in Nijmegen.
Het gebouw is gereed en ingericht, compleet met practicumlokalen voor natuurkunde,
scheikunde en biologie.
In maart 2011 zijn de eerste
studenten geslaagd voor hun
examen metriek, gebaseerd op
het internationaal gangbare
stelsel van maten en gewichten.
(klas 10). De studenten hebben
het zeer goed gedaan! Dank aan
de leeftijdgenoten uit Nijmegen!

KERNGROEP

> Voor dit project zoeken we
> nog sponsors.
PROJECT 11-02:

Bouw sanitaire voorzieningen voor het hostel
voor tribale meisjes
Vijaya in Baghmara

TWENTE EN SALLAND

De oproep voor versterking van de Kerngroep Twente en Salland heeft
resultaat gehad. Er heeft zich een echtpaar gemeld dat de intentie
heeft het werk van Henk en Gonnie Workel over te nemen.
Daarover in de volgende nieuwsbrief meer.
Tot die tijd blijven de huidige kerngroepleden nog trouw op hun post.

• informatie
• acties
• lezingen
• info-avonden

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

Dit hostel voor tribale meisjes heeft
een aanvraag ingediend voor de bouw
van 15 toiletten en de aansluiting van
elektriciteit voor die toiletten.
Bovendien wordt gevraagd om de
aanleg en aansluiting van een septic
tank. Daarnaast heeft men graag een
badvoorziening voor de kinderen.
Gevraagd budget: € 3.225,=.

> Wie wil een bijdrage leveren?

Deel de Nieuwsbrief!
Breng deze Nieuwsbrief eens onder de aandacht van uw familie,
vrienden, buren of collega’s.

Dat is een
goede promotie van SAC!
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WAAR
STAAT
SAC
OVER
5 jaar?
.......

.......

In juni vond op het kantoor in Geldrop een bijeenkomst plaats van het bestuur en 13 andere SAC-vrijwilligers.
Het was de bedoeling om op basis van 4 stellingen gezamenlijk te brainstormen over de toekomst van SAC.
Daarbij stond de vraag centraal: ’Waar staat SAC over 5 jaar?’ en ’Welke acties zijn nodig om dat resultaat te bereiken’.
Een dergelijke brainstormsessie bleek voor ontwikkeling van nieuw beleid c.q. toetsing van bestaand beleid een
zinvol instrument. Het Dagelijks Bestuur is daarom van plan om in het najaar opnieuw een dergelijke bijeenkomst
te plannen waarbij in de vorm van stellingen de relevante kwesties van dat moment worden besproken.
Hierbij de uitkomst van de bijeenkomst.
Wat willen
wij bereikt
hebben over
5 jaar?

Als gewenst resultaat over 5 jaar kwam naar voren:
• minimaal 3000 sponsorschappen
• blijvende aandacht voor lokale zelfredzaamheid en duurzaamheid
• focus op zowel basis- als beroepsonderwijs

Hoe bereiken
wij dat?

Als middel om dit resultaat te bereiken werd genoemd:
• verdere professionalisering van de organisatie, maar steeds uitsluitend met vrijwilligers
• investeren in jonge(re) mensen
• grotere naamsbekendheid

.......

.......

KANSEN VOOR VEELBELOVENDE JONGENS VAN INHEEMSE STAMMEN
Aan de Golf van Bengalen, in het grensgebied
van de deelstaten Orissa en Andra Pradesh
ligt Gopalpur. In 2004 hebben daar de
Indiase paters Vincentianen een hostel
geopend voor veelbelovende tribale jongens.
Dit zijn kinderen van inheemse stammen, de
oorspronkelijke bewoners van het gebied.
Deze mensen wonen in zeer kleine dorpjes, in
hutten van takkenbossen bestreken met
leem. Hun eten bestaat uit rijst met zout en
groenten. In de zomer eten ze mango’s,
waarvan ze de pitten vermalen tot meel om
er koeken van te bakken. Ze hebben geen
elektriciteit, geen stromend water, geen sanitaire voorzieningen, geen faciliteiten als post,
telefoon, krant of school.

Goed onderwijs én morele vorming
Deze English Medium school wordt eveneens beheerd door de Vincentianen. Het is
een school voor totaal 2200 leerlingen van
klas 1 (groep 3) tot en met klas 12 (Vmbo-T).
De meeste leerlingen zijn Hindoekinderen uit de betere standen. Deze school
heeft een zeer goede naam. Het einddiploma geeft toegang tot hogere opleidingen en daarna tot een goede baan. De
doelstelling van de Vincentianen met
deze opleiding is om de leerlingen niet
alleen goed onderwijs te bieden, maar
hen ook moreel te vormen, zodat ze solidariteit en betrokkenheid voelen met
arme bevolkingsgroepen.

De achterstand van tribale kinderen
Uit dat milieu komen de tribale jongens van
het hostel in Gopalpur. Deze kinderen
hebben een grote achterstand wanneer ze in
de moderne wereld komen. Net als alle
tribalen worden ze door de hogere kaste
Hindoes gediscrimineerd en uitgebuit. Men
beschouwt hen als onvolwaardige mensen,
als ’non humans’.

Toekomstperspectief voor de tribalen
Om zich echt te kunnen ontwikkelen,
hebben de tribalen capabele leiders nodig
met politieke invloed. Daarom openden
de Vincentianen het hostel voor intelligente tribale kinderen in Gopalpur met de
bedoeling dat een aantal van hen zou
doorstromen naar een Engelstalige school.
Die jongens worden elke dag met een bus
opgehaald en naar de Medium school in
Berhampur gebracht, 10 km verderop. Op
deze school hebben de tribale jongens
volop de gelegenheid om te gaan met
Hindoekinderen. Daardoor zijn ze later
ook beter in staat op te komen voor de
belangen van hun gemeenschap.

Een Engelstalige school als springplank naar
de moderne samenleving
In India is een opleiding op een Engelstalige
school de springplank naar invloedrijke functies. Zo’n school is de English Medium school
in Berhampur. De klassen zijn kleiner, de
boeken duurder, de leerkrachten beter opgeleid dan op een staatsschool. Het schoolgeld
voor zo’n particuliere school is erg hoog.
Daarom is deze school slechts toegankelijk
voor de rijkere kinderen. Er wordt echter een
quotum van 5 tot 10% gehanteerd voor armlastige kinderen zoals de tribale jongens van
het Gopalpur hostel.

Ook kansen voor tribale meisjes
In februari 2007 bracht SAC een werkbezoek aan het hostel in Gopalpur. De jongens bleken zich goed te kunnen redden
met Engels. Er waren 90 jongens. Ieder
jaar worden er 25 meer toegelaten tot de
volledige capaciteit van 200 bereikt is.
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Het hostel zag er goed uit. De jongens
sliepen in stapelbedden, aten aan tafel
met bord en bestek en studeerden aan
lessenaars met banken. Met die voorzieningen worden ze voorbereid op functies
in de betere kringen. DeVincentianen zijn
van plan in Rayagada, een stad in hetzelfde gebied, ook voor tribale meisjes
een hostel met Engelstalige opleiding te
beginnen!
Meer hostels voor tribale kinderen
De Vincentianen beheren in Orissa totaal
18 hostels voor tribale kinderen uit kleine
dorpjes waar geen school is. Vanuit die
hostels gaan de kinderen naar openbare
scholen in de buurt
van het hostel.
In dehostels wordt
huiswerkbegeleiding
gegeven, waardoor
deze kinderen op
school vaak beter
presteren dan
andere kinderen.
Viade huiswerkbegeleiding worden
de meest intelligente
jongens geselecteerd
voor het hostel in
Gopalpur.

Financiële steun:

hard nodig

Iedere hulp aan de tribale bevolkingsgroepen is van groot belang.
Daarvoor zet SAC zich in. SAC hoopt,
dat u een partner wilt zijn in haar
hulp aan de tribalen.

