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Beste SAC-vrienden,
e horen en lezen veel over duurzaamheid. En wat is er nu duurzamer dan
investeren in het onderwijs van jonge mensen?
Zoals u weet is onderwijs een complex
proces. Kinderen kunnen zich pas echt
ontwikkelen als de omstandigheden goed
zijn: een veilig schoolgebouw, goed opgeleide docenten, gezonde voeding, gezondheidszorg en uiteraard veel aandacht
voor de kinderen. Voor dat alles maakt SAC
zich sterk.
Ook is onderwijs een langdurig proces.
Het gaat niet om één jaar onderwijs, maar
om een afgeronde basisschool of afgerond
voortgezet onderwijs.
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Daarmee komt een kind pas echt een stap
verder. Veel sponsors van SAC zijn zich
daarvan bewust en sponsoren een kind
daarom meerdere jaren.
Hoe mooi is het om de verantwoordelijkheid op je te nemen voor de opleiding van
een kansarm kind!
We zijn erg dankbaar dat u dat doet!
We zoeken nog nieuwe sponsors die dat
ook zouden willen doen. Het is niet
makkelijk om die te vinden.
Misschien kunt u ons hierbij helpen.
Wist u trouwens dat SAC ook projecten
steunt waar jongeren een beroep leren?
Een beroep waarmee ze een plekje kunnen
veroveren op de arbeidsmarkt.

Zo krijgen deze oorspronkelijk kansloze
jonge mensen een echte kans!
Hartelijk dank dat u bereid bent om duurzaam te investeren in onderwijs!
Joke Jansen, voorzitter SAC

Geschiedenis van de Stichting Actie Calcutta (9)
In de nieuwsbrief van oktober 2015 hebt u kunnen
lezen hoe de heer Van den Boogaard in september
1978 gereageerd heeft op de overstromingen in
West Bengalen. Hij is toen met fl 100.000,= aan
contant geld naar Calcutta gevlogen, heeft het
rampgebied bezocht en het geld besteed aan voedsel voor de vele gedupeerden. Daarnaast heeft hij
gezorgd voor waterzuiveringstabletten voor totaal
15 miljoen liter schoon drinkwater! Hiervoor was
door sponsoren in Nederland op allerlei manieren
het gigantische bedrag van fl 135.000,= bijeengebracht!

Naar aanleiding van de heiligverklaring van
Mother Teresa op zondag 4 september jl.
moet worden vermeld dat zij een grote impuls heeft gegeven aan de start van SAC.
In augustus 1973 bracht Mother Teresa een
bezoek aan Nederland en had overleg met
Stichting Actie Calcutta. Zij verscheen op
tv bij de NCRV en ook het dagblad ’De Tijd’
besteedde aandacht aan haar bezoek aan
Nederland. Op 13 september 1976 werd door
de NCRV een documentaire uitgezonden over
de armoede in Calcutta.

De heer Van den Boogaard schreef in zijn
rondzendbrief aan de sponsors het volgende.
’Het was een indrukwekkende en schokkende
documentaire. Aan het einde van de documentaire kwam de mededeling op het
scherm dat zij die inlichtingen wensten over
de mogelijkheid op enigerlei wijze te helpen
bij de bestrijding van de mensonterende
armoede in India, zich tot de NCRV konden
wenden voor informatie’. Enkele weken later
werd de heer Van den Boogaard opgebeld
door de heer Van Duuren van de NCRV met
de vraag of hij hem de bij de NCRV binnengekomen reacties kon komen brengen. Dat
mocht en binnen een half uur
kwam hij bij de voorzitter van SAC
aan huis met twee grote kartonnen dozen vol met brieven en
briefkaarten, totaal ruim 4.100!
Acht fraters van het Fraterhuis in
Amsterdam zijn dagen bezig geweest om aan de hand van de
brieven en briefkaarten enveloppen te vullen met informatie, te
adresseren en te frankeren.

AANVRAGEN EN GIFTEN
Het gevolg was een stroom van 1300 aanvragen bij SAC voor sponsorschappen. En bovendien een bedrag van fl 65.000,= aan giften.
De heer Van den Boogaard besluit zijn schrijven met de mededeling dat het bovenstaande duidelijk maakt welk een onvoorstelbare macht een massamedium als de
televisie heeft.
Tegelijk was dit een compliment aan de makers van de documentaire. Maar dit was 1976.
Er waren toen veel minder organisaties zoals
Stichting Actie Calcutta.

Afgerond project
Project P15-12:

Nieuw project

Twee waterputten voor meisjeshostel in Dumka

Sinds kort beschikt het meisjeshostel St. Charles
Convent in Dumka in de staat Jharkhand over
twee waterputten. Voorheen maakte het hostel
gebruik van een openbaar toegankelijke waterput. Maar deze twee nieuwe putten bevinden
zich op het eigen terrein van het hostel.
Nu hoeven de meisjes niet meer van de campus
af om water te halen. Dat was namelijk geen
veilige route voor hen om daar te lopen.
Het hostel heeft nu een put op 100 voet diepte
met een handige pomp, geschikt voor de dagelijkse waterbehoefte van de meisjes en voor de
moestuin. De andere put is 350 voet diep en heeft
een onderwaterpomp met twee watertanks,
bedoeld voor bad- en toiletgebruik.
Zowel het personeel als de meisjes zijn erg
gelukkig met beide putten!

OVERZICHT BESTEDING GELDEN HOSTELS&ONDERWIJSLOCATIES
In 2016 zijn er in totaal 2052 sponsorschappen. Dankzij onze sponsors volgen
kinderen en jongeren momenteel op 81 locaties onderwijs.
Namelijk op scholen bij 67 hostels, op 3 scholen, 3 dorpskleuterschooltjes (balwadi’s),
7 coachingcentra en 1 onderwijs- en opvangtraject voor straatkinderen

• informatie
• acties
• lezingen
• info-avonden
Scholen of verenigingen die
interesse hebben, worden
uitgenodigd zich te melden
bij de Werkgroep in hun regio.
Zie achterpagina voor
contactgegevens.

GEVRAAGD:
SPONSORS
VOOR
KINDEREN

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!
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Project P 16-16

Assembleren
en vermarkten van
solar lantaarns

Gajapati is een van de
economisch meest achtergebleven districten in de
staat Orissa. De bevolking
bestaat uit tribalen, vooral
van de Khonda stam. Van de jongeren
heeft 80% geen werk. ’s Avonds steekt
men in de hutjes een petroleumlamp aan,
maar in feite komt bij het invallen van de
duisternis het leven tot stilstand.
Gebrekkige verlichting belemmert zo de
sociaaleconomische vooruitgang.
Solar lantaarns zouden een goede oplossing zijn. Ze zijn veilig, milieuvriendelijk
en geven veel licht. Een volledig opgeladen solar lantaarn kan 12 uur lang een
ruimte van 4 x 4 meter goed verlichten,
zodat de dorpelingen ook ’s avonds
kunnen werken of studeren.

Een project met perspectief
Bij SAC is nu financiering gevraagd voor
een solar project. Dit levert gebruiksvriendelijke solar lantaarns op en zal de
levensomstandigheden en educatieve
mogelijkheden van de dorpsbewoners
sterk verbeteren.
Het bijzondere van dit project is dat het
zowel een scholings- als een werkgelegenheidsproject is.
Het project heeft namelijk een tweeledig
doel:
1. Overdragen van know-how om solar
lantaarns te leren assembleren;
2. Overdragen van kennis om deze
lantaarns in de regio te vermarkten.
Ook marketingtools en het maken van een
businessplan komen dus in de scholing
aan de orde.
Voor deze scholing worden 20-25 vrouwen
en jongeren geselecteerd! De totale kosten
van het project bedragen € 3.725,=

Welke sponsor wordt hier
enthousiast van
en wil
een bijdrage leveren
aan dit project?

GROEPSPONSORSCHAPPEN VOOR MEISJES
ET district Nabarangpur in de staat
Orissa is een zeer arme regio in een
heuvelachtig gebied waar kastelozen
wonen en tribalen van de stam Bonda. Hun
sociaaleconomische situatie is betreurenswaardig. Het zijn dagloners en boeren. Voor
hun levensonderhoud bewerken ze een
stukje grond waarvan de opbrengst sterk
afhankelijk is van de regenval. Daarnaast
verzamelen ze brandhout, wilde wortels,
geneeskrachtige kruiden en bladeren voor
het maken van wegwerp etensborden.
Totaal verdienen ze daarmee gemiddeld per
gezin per maand 1500 Roepies ofwel € 17,50.
Ze wonen in hutten van leem of van takkenbossen met een dak van stro dat elk jaar
vervangen moet worden.
Slechts 15% van hen heeft enig onderwijs
gevolgd en de vrouwen nog minder. In de
wijde omtrek is geen school te bekennen.
Door het ontbreken van ontwikkelingsmogelijkheden kunnen deze mensen niet deelnemen aan de geciviliseerde samenleving.
Beter gesitueerde landgenoten kijken op
hen neer vanwege hun lage kaste, traditionele leefwijze, armoede, ongeletterdheid en
minder hygiënische gewoonten.
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Kastenstelsel
Hoewel het kastenstelsel in India officieel is
afgeschaft, speelt het op het platteland nog
een overheersende rol. Binnen het kastenstelsel is men niet opgevoed met compassie
voor de armen. Het kastensysteem vormt
daarom een grote barrière voor verbetering
van de levensomstandigheden van deze
mensen.
Meisjes naar school
In het dorp Tentalikhunti heeft het diocees
van de hoofdstad Berhampur in 1980 een
school gesticht en een hostel laten bouwen
voor meisjes van het voorgezet onderwijs.
Momenteel wonen daar 100 meisjes, afkomstig van dorpjes in de wijde omgeving.
Voor deze meisjes is de afstand van hun
dorp naar de school te groot en te gevaarlijk. SSH zusters zijn komen werken in het
hostel, de school en de bijbehorende kliniek.
De ouders van de meisjes hebben onvoldoende geld om het hostel te kunnen betalen, maar de zusters willen de meisjes niet
weigeren. Wanneer ze dat zouden doen,
zouden de ouders hun dochters nooit meer
opnieuw aanmelden.

EEN JONGEN MET DOORZETTINGSVERMOGEN!
a de dood van zijn
vader bleef Shyamal
Soren achter met z’n
moeder en z’n gescheiden zus met haar dochtertje. Hij ging als landarbeider de kost verdienen voor hun gezin.
Maar graag zou hij hebben doorgeleerd. Tot zijn verrassing werd
er in 2009 met steun van SAC een bijlescentrum geopend in zijn dorp. Shyamal zat
toen in klas 5.
Enthousiast nam hij jarenlang deel aan de
bijlessen en de docent stimuleerde hem
vol te houden.
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In klas 10 ging hij over met lof! En klas 12
- Shyamal zat intussen op het hbo - sloot
hij af met 3 bijvakken. Momenteel studeert
hij Engels aan de universiteit. Daarnaast
werkt hij nog steeds als landarbeider om
zijn familie te onderhouden. Hij wil graag
zijn master halen. Hopelijk slaagt hij er in
om zijn studie af te maken!

SPONSOR VAN HET EERSTE UUR
Onlangs werd een sponsor bij SAC afgemeld omdat zij werd opgenomen in een verzorgingshuis.
Zij was al sponsor vanaf 1968 - het jaar waarin SAC is ontstaan - en heeft met haar sponsoring
talloze kinderen naar school geholpen! Zeer veel dank aan deze sponsor die als geen ander
duurzaam heeft geïnvesteerd in kansarme kinderen!
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De zusters zijn erg blij met de sponsorschappen van SAC maar het is nog niet voldoende om het hostel goed te kunnen
runnen en ze zouden graag nog meer meisjes willen toelaten. Daarom hebben ze een
nieuw verzoek aan SAC gedaan om hen te
helpen met nieuwe sponsorschappen voor
meisjes in deze leeftijd van 12 tot 16 jaar.
Door de goede begeleiding is de slagingskans voor het eindexamen hoog. Verschillende meisjes met hoge cijfers kunnen met
een studiebeurs van het diocees verder studeren in het beroepsonderwijs of zelfs aan
de universiteit. Dat is heel belangrijk voor
de meisjes zelf en het biedt ook perspectief
voor de dorpsgemeenschap waar zij vandaan komen.

Met uw hulp kan SAC
goed onderwijs financieren
voor kinderen van kastelozen
en van inheemse stammen
waardoor ze later zijn
opgewassen tegen de
uitdagingen van de
moderne samenleving!

KLEDINGINZAMELING VOOR SAC
Via kledingzakken huis aan huis wordt voor
SAC landelijk kleding ingezameld.
Op basis van gemeentelijke vergunningen
wordt de verspreiding en inzameling van de
zakken verzorgd door Perfect Logistic Quality.
SAC ontvangt van PLQ een belangrijk deel van
de opbrengst. PLQ is een organisatie met een
sociaal karakter die voor 90% medewerkers rekruteert met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Geplande inzameling
De eerstkomende maanden is in de volgende
gemeenten een inzameling gepland:
Utrecht in oktober; Haaksbergen en Eindhoven
in november; Marum en Uithoorn in december.
Ook krijgt SAC een deel van de opbrengst van
de kledingcontainers van Stichting Pandilla in
Geldrop, o.a. bij de rotonde Nuenenseweg/
Wielewaal en winkelcentrumCoevering.
Wellicht kunnen donateurs en hun omgeving
in de betreffende gemeenten rekening houden
met deze inzameling voor SAC?

BENEFIETDINER NIJMEGEN
Op 20 april jl organiseerde de werkgroep
Nijmegen haar jaarlijkse benefietdiner in het
Indiase restaurant ’Gandhi’. Het diner leverde
een bedrag op van € 551,- Hiervan werd € 100,=
bestemd voor het groepssponsorschap dat de
werkgroep sinds enkele jaren op zich heeft
genomen. Het overige bedrag werd besteed aan
een brickfieldschooltje.

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

BROCANTE IN GIETEN
De werkgroep Drenthe heeft weer brocante verkocht en € 600,- gestort voor een nieuw
project van SAC, een apotheek met medische apparatuur in Belpahari. Daar runt Sr Jessly
in haar eentje een kliniekje, houdt spreekuur en heeft de medische verzorging voor een
groot aantal kinderen en bewoners van deze plattelandsstreek.

Kantooradres:

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

e-mail:
website:

office@actiecalcutta.nl
www.actiecalcutta.nl

Banken:

NL92 INGB 0003 9742 00

FULL COLOUR MARKT EMMEN
Op zondag 10 juli jl. vond het Full Colour Festival in Emmen plaats
en zoals gewoonlijk waren vrijwilligers van SAC weer paraat.
De opbrengst van de markt was € 400,= en is overgemaakt naar het
project voor de HIV kinderen in Chetana.

NL20 DEUT 0549 6201 68
De Stichting heeft
sinds 1 januari 2001

MARKTEN EN SPORTACTIVITEITEN IN NIJMEGEN

het keurmerk van het

Met de verkoop op twee wijkmarkten en met vrijwilligerswerk bij sportactiviteiten is
door de werkgroep Nijmegen en hun netwerk een bedrag van totaal € 343,- verdiend.
Dit geld was eveneens bestemd voor een brickfieldschooltje.

Centraal Bureau Fondsenwerving, Amsterdam (CBF).

FINANCIEEL VERSLAG 2015
BATEN
Baten uit kindsponsoring, projectgiften,
overige giften, nalatenschappen
en fondsenwerving
€ 419.820
Rentebaten
€ 6.657
Totaal baten
€ 426.477

LASTEN
Sponsoring kinderen en hostels in India
Uitvoering projecten in India
Totaal besteed aan de doelstelling
Kosten eigen fondsenwerving
Beheer en administratie in Nederland
Beheer en administratie in India

Totaal lasten

KERSTPOST&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 om enkelvoudige,
kleine kaarten te sturen. U mag losse postzegels bijvoegen, maar dit hoeft niet.
Kerstgiften voor uw kind worden onder alle
kinderen verdeeld, aangezien het niet goed is
om één kind te bevoordelen.

€
€
€
€
€
€
€

191,026
254.291
445.317
10.391
11.937
2.769
470.414

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

DANK!

. .Vacatures. .

In deze laatste Nieuwsbrief van 2016
wil SAC u hartelijk danken voor uw
inzet en bijdragen!
Wij wensen u het beste voor het
komende jaar en hopen dat u SAC
ook in 2017 een warm hart toedraagt!

SAC zoekt
enthousiaste vrijwilligers
voor bureaumanagement
en voor het opstarten
van een kerngroep ergens
in het land
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Dit jaar was het de 100e vierdaagse.
Twee lopers hebben deze wandelmars voor
SAC gelopen. Zij hebben beiden hun eigen
netwerk benaderd om hen voor de route
van 4 x 40 km te sponsoren.
Samen hebben beide wandelaars een
bedrag binnengehaald van € 1670,60.

• 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
• Werkgroep Zuidoost-Brabant
Contactpersoon: Ad van der Sman
Tel. 073-5494025 / 06-51371642
e-mail:
a.vanderSman@actiecalcutta.nl

OPMAAK EN PRODUCTIE : BUREAU VOOR GRAFISCHE DIENSTVERLENING GELDROP

SAMENVATTING VAN HET

040-285 56 99

Adressen werkgroepen
VIERDAAGSE NIJMEGEN

