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De DrOOGHeiD iS een SteeDS GrOter PrOBLeeM

Tekst: Sjoerd D. Schaaf

Van De VOOrzitter
Ons tweede nieuwsblad van 2016! De berichten van en over onze projecten
zijn goed. Wat wel steeds meer naar voren komt, is de opwarming van de
aarde. Met name de tropische gebieden worden droger. De berichten daarover worden steeds uitgebreider en extremer. De droogheid is een groot
probleem geworden. Op de laatste reis van Hilly en mij werden we toen
al geconfronteerd met de eventuele gevolgen. Vandaar een toelichting in
een artikel over de klimaatsverandering en eventuele problematiek.
De inmiddels bij u bekende decemberactie heeft als doel verbetering van
het maatschappelijk werk in Dharagaon. In februari bezochten Hilly en ik dit
project, zie pagina 8 van onze mei-uitgave. Door wat meer financiële ruimte,
krijgen ze daar meer grip op de situatie. Van onze penningmeester Arjen
Borduin alle lof voor uw medewerking: ondanks alle veranderingen met betrekking tot de banken en de daarbij komende regelgeving, komen er nu
nauwelijks problemen voor.
We merken als bestuur dat er weinig vraag is om acties aan te zwengelen.
Dit is in het begin van ons bestaan de motor geweest om te kunnen functioneren. Nu, in deze tijd met vluchtelingen, is de vraag naar acties er niet
of nauwelijks. Door de snelle veranderingen (volgens mij komen er steeds
meer initiatieven om nieuwe stichtingen in het leven te roepen voor specifieke doeleinden) laat zien dat door de digitalisering onze wereld ‘kleiner’ is
geworden. Jammer genoeg geldt dit niet voor de problemen.
Volgend jaar bestaat Maher van sr. Lucy twintig jaar. We hopen als bestuur
u te vertegenwoordigen met een delegatie! Uiteraard in ons volgende uitgave daarvan een verslag.
We wensen u goede Kerstdagen en een goed einde van 2016 toe!

3

Tekst: Sjoerd D. Schaaf

COLuMn

column Sjoerd

Naar het einde van de wereld?
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Dat Floortje Dessing met dit programma de Televizierring gewonnen heeft, is klasse.
Haar avontuurlijke reizen tonen aan dat er veel opmerkelijke zaken aan de orde zijn.
De actie van haar voor het tehuis in Nepal sprak me ook erg aan. De ‘ring’ kan me
overigens geen ‘(televi)zier’ schelen, maar dat terzijde.
Oog hebben voor de zwakkere is broodnodig. Dat is Floortjes doel met dit programma. Ze wil
de aandacht vestigen op het niet-vanzelfsprekende. Veel zaken/dingen vinden (of vonden) wij
vanzelfsprekend. Maar steeds vaker komen we tot de conclusie dat het niet zo hoeft te zijn. Eén
keer een journaal of actualiteitenrubriek is genoeg om te weten dat het meeste niet (langer)
vanzelfsprekend is. Veel onzekerheden, oorlogen, klimaatsverandering, enzovoort laten ons
weten dat wij wel in een gebied wonen waar we wel op veel zekerheden en regelingen kunnen
en mogen rekenen. Dat vergeten we blijkbaar soms.
Er zijn meer zaken die dringend onze aandacht nodig hebben. Ik schrok van het bericht dat bijna
385 miljoen kinderen op onze wereld niet genoeg te eten hebben. De nodige basisbehoeften
die ze toe zouden moeten komen, komen nog niet eens in beeld. Een ander krantenartikel
weet te melden dat er 130 miljoen kinderen werk doen in erbarmelijke fabrieken, mijnen
en landbouwgebieden. Gebruikt worden als slaaf. Kinderen horen niet werkzaam te zijn in
kledingfabrieken, maar in klaslokalen. Onvoorstelbaar. Ik moet ook constateren dat de cijfers
hoger zijn dan in eerdere jaren. In schril contrast staat daarbij ook het toenemende aantal
miljardairs. Met andere woorden: de kloof tussen arm en rijk groeit.
De kans dat deze tendens omslaat in een verandering ten goede, lijkt ver weg, jammer genoeg.
Degene die meer heeft, wil nog meer. Het schijnt maar niet door te dringen dat het altijd ten
koste van de zwakkere gaat. De hang naar geld en macht is net als het drinken van zout water.
Hoe meer je van dat water drinkt, hoe dorstiger je wordt. Gelukkig gaan er ook veel dingen goed.
We dreigen dat wel eens uit het oog ter verliezen door al die negatieve berichten in de media. Dat
er ‘vanzelfsprekend’ aandacht zou moeten zijn, is voor de armoede is dus niet vanzelfsprekend.
Dat zou in mijn ogen wel zo moeten zijn. En gelukkig sta ik daarin niet alleen. De mens hoort
een sociaal wezen te zijn. Helaas geldt dat niet voor ieder mens. Iemand anders ook iets gunnen,
lijkt soms niet meer vanzelfsprekend. En dat terwijl de geschiedenis zoveel voorbeelden van wat
rijkdom en macht teweeg kan brengen in negatieve zin, lijkt het mensdom er niet of nauwelijks
van te leren. Het zou vanzelfsprekend moeten zijn dat de politiek in de ruimste zin van het woord
meer oog zou moeten hebben voor de problematiek van bovengenoemde zaken. Het einde van
de wereld? Voor zover ik weet gelukkig niet, maar we zoeken de randen er wel van op.

aGenten Van afVaLBeHeer!

Tekst: Hilly Hamstra

auranGaBaD

aGentS Of WaSte ManaGeMent
Dit staat tegenwoordig boven de rapportages
uit aurangabad. tijdens ons bezoek begin dit
jaar hebben we gezien wat de kinderen allemaal maken uit gebruikte materialen! in de
nieuwskrant van mei was te weinig plaats om
het verslag van aurangabad op te nemen,
dat hebben we daarom bewaard voor deze
nieuwskrant. u heeft dit verslag al wel op de
website kunnen lezen.

twee meisjes die
ons met een
zelfgemaakte we
lkom slinger

SaDatH naGar
Als eerste onderdeel bezochten we Sadath Nagar. De kinderen hadden een programma helemaal in het Engels voorbereid. Meer dan de helft kende ons nog van het vorige
bezoek, twee jaar geleden. De kinderen waren druk in de weer geweest met knutselen,
met gebruikte materialen. Dat was allemaal uitgestald, zodat we het konden bekijken.
Van ijslollystokjes, piepschuim en karton waren prachtige huizen vervaardigd, in het
kader van het thema ‘Durf te dromen over je toekomst’. Een meisje vertelde dat ze later graag handvaardigheidsdocent wil worden en helemaal uit zichzelf vertelde ze ook
nog dat ze heel blij is met de kans die ze krijgt te leren door de financiële steun vanuit
Nederland! Een dokter in spe had een heel kasteel gebouwd. Een jongen wil graag piloot worden. Even later vertelde hij dat hij ook arme mensen wil gaan helpen als hij
groot is en een baan heeft. Prachtig te zien hoe de kinderen zich hier ontwikkelen.
Uiteraard hebben we ook Monda, Rajiv Nagar en Jaybim Nagar bezocht.

Foto kinderen Monda
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auranGaBaD (VerVOLG 1)
MOnDa
In Monda ging het prima. Een leerlinge had
meegedaan aan een competitie en ze had een
prijs gewonnen!

rajiV naGar
In Rajiv Nagar, de slum, hebben we het nieuwe
schooltje bekeken waar vorig jaar al foto’s van
zijn geplaatst in de nieuwskrant.

jayBiM naGar

Kinderen in ov
ervolle huiswer
kklas

In Jaybim Nagar viel ons op dat het erg smerig
was in de wijk, nog erger dan de vorige keer. Wanneer je hier regelmatig komt, valt
het misschien niet zo op. Divina, onze contactperoon en social worker, gaat het nu weer
op de agenda zetten bij de gesprekken in de wijk. Je kunt maar tot de rand van de wijk
komen met een riksja, daarna wordt de weg onbegaanbaar en moet je verder lopen.
De poel naast de wijk was uitgediept, om een grotere watervoorraad aan te kunnen
leggen voor het droge seizoen. Omdat er intussen al een kind in was gevallen, wordt
er nu een muurtje omheen gemaakt. Water is noodzakelijk, maar het is wel stilstaand
water, wat muggen aantrekt en een bron van malaria kan zijn.

• muurtje in aanbouw, om het waterreservoir
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auranGaBaD (VerVOLG 2 )
HarHS naGar
Nieuwe coachingsklas, Harhs Nagar
We werden verrast met een nieuwe coachingsklas, Harhs Nagar, een moslimbuurt. Het was nog
geen twee maanden geleden opgestart, op verzoek van de bewoners. Het is midden in een overbevolkte wijk met een doolhof aan nauwe straatjes waar je alleen lopend kunt komen. Ook hier
moest de riksja aan de buitenrand van de wijk
blijven wachten.
We werden naar een boeddhistische tempel gebracht, waar de kinderen van de coachingsklas,
overwegend meisjes (!) op ons zaten te wachten.

Harhs Nagar straatje

Het was duidelijk dat deze groep nog maar net begonnen was; de kinderen waren nog
niet echt gewend aan schoolse discipline. Toen we weer naar buiten gingen, brak er een
complete chaos uit. Alle kinderen uit de buurt waren aan komen rennen en wachtten
ons buiten op. Ze hadden waarschijnlijk nog nooit blanke mensen in hun buurt gezien
en wisten van gekkigheid niet wat ze moesten doen. Ze gilden oorverdovend, wilden
allemaal handje schudden, ze duwden en trokken en gingen vervolgens om ‘money’
vragen, gewend als ze zijn aan bedelen. Ik was best wel opgelucht toen we uiteindelijk
weer bij de riksja belandden. Divina schaamde zich voor het gedrag van de kinderen.
Als we een volgende keer terugkomen, zal het er ongetwijfeld anders aan toe gaan.
Intussen zijn we al weer een half jaar verder. In de zomervakantie, in april en mei, is er
weer een zomerprogramma geweest voor de kinderen uit de coachingklassen, waarin
yogalessen zijn gegeven om kinderen te helpen ontspannen, want de thuissituaties
zijn vaak vol stres. Er zijn tassen gemaakt en ook werden er Engelse lessen en karatelessen gevolgd. Er werd gedanst en er zijn uit afval mooie bloemen gemaakt.
Tussendoor is gepraat, over het belang van onderwijs en wat belangrijk is in het leven.
Er was aandacht voor de natuur, er zijn boompjes geplant, kinderen worden bewust
gemaakt van het belang om zuinig om te gaan met water, enzovoort.
Alles is gericht op het aanvullen van de ontwikkeling van deze kinderen, wat ze
vanuit hun thuissituaties niet mee hebben gekregen. Zodat ze meer handvatten
krijgen om het te redden in het reguliere onderwijs.
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Tekst: Hilly Hamstra

MaLi GHOGarGaOn
Van de meeste projecten krijgen we het financieel verslag gemaild, maar vanuit
Mali Ghogargaon wordt het altijd per post verstuurd. Dit vanwege de slechte
internetverbinding daar. Dus ook dit jaar is het verslag weer per post gekomen,
nogal beschadigd. Gelukkig was het ondanks de uitgelopen inkt nog goed te
lezen. ik stelde mij voor dat de postbode in india een flinke regenbui op zijn dak
had gekregen….Halverwege juli kreeg ik namelijk een hoopvol mailtje dat het
twee keer flink had geregend. Maar ook dat de put nog steeds leeg was en er
nog steeds elke week een tank water werd afgeleverd voor de boarding en het
convent.

BOarDinG
Begin oktober kwam de halfjaarlijkse rapportage binnen. Daaruit
bleek helaas dat verdere regen uitgebleven was. Het is in Mali Ghogargaon de afgelopen tien jaar niet zo
droog geweest als nu. Vanwege de
droogte was er dit jaar in juni voor
slechts veertig meisjes plaats in de
boarding. Voor meer is simpelweg
niet genoeg water voorhanden.
In plaats daarvan zijn nu meer dagscholieren uit omliggende dorpen
toegelaten, uit zeer arme gezinnen.
Vanaf de 10e klas krijgen meisjes de
gelegenheid naailessen te volgen.

COaCHinGkLaS
Dagelijks komen 35 kinderen naar de
coachingklas voor huiswerkbegeleiding,
gegeven door twee leerkrachten. Daarnaast is er de mogelijkheid om typ- en
computerles te volgen.

ren Mali
Schoolkinde
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MaLi GHOGarGaOn (VerVOLG 1 )
SPOnSOrinG
Er konden dit jaar 105 nieuwe kinderen in het sponsorprogramma worden
opgenomen. 87 kinderen voltooiden de tiende klas. Een aantal kinderen verliet de
school zonder diploma. Een klein aantal kinderen is voor de twaalfde klas geslaagd!
Daarvan gaan de meesten door naar een vervolgopleiding. In principe gaat de sponsoring tot en met de twaalfde klas. Tot nu toe zijn steeds individuele oplossingen
gevonden om verder leren mogelijk te maken, maar dat wordt steeds lastiger.
Daarom hebben we nu besloten dat dit kleine groepje getalenteerde kinderen, wanneer er echt geen andere mogelijkheden zijn, nog wat langer in het sponsorprogramma mag blijven, om een beroepsopleiding te volgen. In het verleden gebeurde
dit ook al, toen er nog individueel gesponsord werd. Dan werd in zo’n situatie aan de
sponsor gevraagd of deze het betreffende kind nog wat langer wilde steunen, zodat
het bijvoorbeeld de opleiding tot onderwijzeres of verpleegkundige kon volgen.

MOBieLe kLiniek
In de dorpen is de droogte ook een enorm probleem. Geen water betekent: geen
werk. Zelfs een aantal grotere bedrijven heeft een aantal weken de deuren moeten
sluiten. Daarom trokken veel jongeren en ouders eropuit om elders werk te vinden. De jongste kinderen blijven bij de bejaarden achter in de dorpen. De armoede
is toegenomen en daarmee ook de angst voor ziekte, omdat er geen geld is voor
medicijnen en om de reis naar een dokter te maken. Om die reden is de familieEHBO-doos geïntroduceerd. Aan de vrouwen is uitgelegd hoe daar mee om te gaan.
Dit vermindert zowel de kosten als de angst voor ziekte en reizen. Ook worden
mensen aangemoedigd om de gewone huis-tuin-en-keukenmiddelen toe te passen en medicinale kruiden te gebruiken als alternatief voor
dure medicijnen. Daarnaast hebben zeven
mensen in diverse dorpen een soort EHBOtraining gekregen. Die kunnen nu op vrijwillige basis zo nodig eerste hulp verlenen.
Ook op school zijn EHBO-dozen geïntroduceerd en hebben de leerkrachten een training gevolgd om kleine ongelukjes voortaan
zelf te kunnen oplossen. Daardoor heeft de
verpleegkundige, zuster Sheila, meer ruimte
gekregen en kan ze nu met de mobiele kliniek nog twee afgelegen dorpen regelmatig
bezoeken.

” in Mali
“supermarkten
Een van de 6
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MaLi GHOGarGaOn (VerVOLG 2 )
WOMan eMPOWerMent
Naast het medische werk komen er ook andere problemen op het pad van de zuster.
Waar mogelijk wordt geprobeerd te helpen.
• Studenten worden zo goed mogelijk geholpen een baan te vinden en vrouwen
worden gemotiveerd om te leren lezen en schrijven.
• Samen met de mobiele kliniek wordt gewerkt aan woman empowerment.
Twee getrouwde vrouwen zijn toegelaten tot de 10e klas en een is begonnen
met de 11e klas. Zij gaan er voor om onderwijzeres te worden. Een aantal vrouwen
is begonnen met een naaiopleiding. Degenen die vorig jaar zijn opgeleid doen
het goed!
• Eer zijn tien vrouwengroepen die maandelijks bijeenkomen en maandelijks 100
roepie inleggen. In noodgevallen kunnen vrouwen tijdelijk lenen uit deze pot.
De zusters proberen zoveel mogelijk deze vergaderingen bij te wonen.
• Twee vrouwen werden naar een opleidingscentrum gestuurd om te leren
omgaan met pluimvee en geiten. Daarna konden zij hun kennis delen met de
andere vrouwen. De twee vrouwen waren zo
enthousiast, dat daarna graag de hele groep
vrouwen deze training wilde volgen.
Dus is nog een reis georganiseerd naar het
trainingscentrum, nu voor de hele groep van
25 vrouwen. Ik ben benieuwd wat het
resultaat hiervan is - dat zullen we vast in een
volgende verslag horen!

DankBaar
De dankbaarheid voor de financiële steun is groot.
Letterlijk staat in het rapport: “Wij zijn het bestuur
en elke sponsor dankbaar, dat ze met hun harde
werken en opoffering zoveel vreugde brengen in
het leven van zoveel leerlingen en hun ouders.

spelletje met steentjes

We say a big thank you for your love
and interest.”

Gezin met 4 dochters in Mali
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een OVerziCHt Van De GeSPOnSOrDe PrOjeCten

Tekst: Sjoerd D. Schaaf

SPOnSOrinG
BOMBay

Sr. Doreen heeft al jarenlang (zo’n twintig jaar)de
leiding over dit project. Ze bezoekt regelmatig de
verkeersbrug, waar op, naast en onder de gezinnen zonder onderkomen proberen te wonen. Het
badhuis ligt ook in de buurt en minstens één keer
per week gaat Sr. Doreen met de kleinere kinderen
daar naar toe. Het aantal kinderen varieert, maar
soms loopt het aantal tegen de tachtig. Al jarenlang proberen de autoriteiten deze gezinnen te
verjagen, maar tot nu toe is dat niet gelukt. Van
toezeggingen om uit deze uitzichtloze situatie te
kunnen komen, is geen sprake. De kinderen gaan
graag naar school. Niet alleen om te leren, maar
ook om het eten wat op school uitgedeeld wordt.
En voor de eventuele medische verzorging.

Sr. Doreen

GOa
Van de drop-outs die een hotelmanagement-, verpleegsters- of technische opleiding volgen vragen we nu een kleine bijdrage in de kosten van de studie. Dit omdat
wij denken dat het hen motiveert nog beter hun best te doen.
Goa is niet zo arm als andere gebieden in India. Deze maatregel heeft niet geleid tot
afname van het leerlingenaantal. Dit geldt met name voor het hotelmanagement en
de technische scholen. De verpleegstersopleiding heeft uiteraard meer vrouwelijke
studenten. Samen met de Duitse zusterorganisatie (die financiële input voor onder
meer de gebouwen verzorgt) zijn we naarstig op zoek naar vervanging van de leiding.
Het echtpaar Jacob heeft al ruimschoots
de gepensioneerde leeftijd bereikt, maar
wil graag binnen afzienbare tijd worden
vervangen. De Duitse organisatie die
het merendeel van de kosten draagt,
is hier momenteel druk mee bezig.

meisje uit Achalpur
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SPOnSOrinG (VerVOLG 1)
aMraVati
Het aantal meisjes dat met een volledige schooltijd de scholen heeft verlaten, moet nu zo ongeveer
het aantal van 25.000 hebben bereikt. Dat is een
mooi resultaat. Op elf plaatsen in en rond Amravati vindt de hulp plaats. Sommigen verblijven in
een boarding (gaan alleen in de grote vakantie
naar huis), de andere gaan dagelijks van huis naar
Sloopwerk door apen
school. mdat de elektriciteit vaak uitvalt, hebben
verschillende locaties om zonnepanelen gevraagd.
Dat is echter niet mogelijk. Apen, in ruime hoeveelheid aanwezig in deze regio, vernielen heel veel. Je mag apen er wel verjagen, maar niet doden. Met name hebben
Achalpur en Bhandaraj veel last van deze beschermde dieren. Tijdens ons laatste
bezoek zijn we ook in Chikalda geweest. Dat was voor mij al weer jaren geleden.
De temperatuur is zo’n 10 graden lager dan elders, maar Chikalda ligt dan ook op
zo’n 3.600 meter boven de zeespiegel. De destijds gebouwde school wordt goed bezocht. Samen met de pater wordt er een koffieplantage gerund. De apotheek voorziet in een behoefte. Datzelfde geldt ook voor Achalpur. Via de apotheken is er een
ingang voor maatschappelijk werk.
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MAHEr 20 jAAr

Tekst: Sjoerd D. Schaaf

1997-2017

In 2017 bestaat Maher twintig jaar.
Zo lang steunt onze organisatie
Maher ook. In het eerste nummer
van dit jaar schonken we aandacht
aan twee studentes die hun
stageperiode in Maher doorbrachten.
Zij hebben het ‘saribag’-project een
goede start gegeven en het loopt
nog steeds prima. Minder of geen
plastic tasjes meer! Deze aanpak om
Vadsalyadham
de milieuvervuiling terug te dringen, is
in een land als India nodig. Bovendien hebben
rosanna en Susanna hier ook nog voor nieuwe sponsors
gezorgd. Namens ons: bedankt! Via de website van Sister
Lucy, www.maherashram.org, waarin we genoemd worden als
sponsor, kunt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws.
In New Delhi kreeg ze uit handen van de Indiase president
de prijs voor ‘beste organisatie die voor vrouwen opkomt’.
Niet alleen de eer was voor haar belangrijk, schreef ze, maar
de aandacht voor de problemen waar vrouwen in India tegen
aanlopen, vindt ze het voornaamste. Publiciteit in deze zaak
kan er eigenlijk nooit genoeg zijn. In deze twintig jaar dat we
haar steunen, is ze ons vertrouwen dubbel en dwars waard
geweest. Het aantal projecten dat ze heeft opgestart en
behartigd, is enorm.

prijsuitreiking sr Lucy
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MAHEr 20 jAAr

1997-2017

Na een moeizame start twintig jaar geleden door gebrek aan
middelen en tegenwerking van diverse kanten, heeft haar
inzet en doorzettingsvermogen ons telkens weer verbaasd.

in de rij klaar om naar school te gaan
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MAHEr 20 jAAr

1997-2017
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Tekst: Sjoerd D. Schaaf

kLiMaatSVeranDerinG?
Voor de tweede keer binnen drie jaar is het warmterecord in india gebroken. en
dat terwijl het land 5 klimaten heeft. zo langzamerhand moeten we wel denken
dat de opwarming van de aarde een feit is. De klimaatovereenkomst van Parijs
is dan ook op het nippertje. Maar een akkoord tekenen is gemakkelijker dan
het uitvoeren er van. nederland doet eindelijk pogingen om de uitstoot van
CO2 omlaag te brengen. De grootste vervuilers (waaronder amerika) trappelen
niet van ongeduld om er aan te beginnen. Maar het bericht dat in mei in nagpur bij ons project de temperatuur op 48 graden Celsius stond, maakt je niet
blij. Dan vallen inderdaad de vogels letterlijk van de daken. Met eigen ogen
hebben we dit jaar de droogte voor het tweede jaar onder ogen gezien en de
laatste keer was het meer dan dreigend. Het slaan van nog meer waterputten
werkt in mijn ogen juist averechts en dan heeft niemand meer (voldoende) water. Het platteland, waar uiteindelijk het voedsel verbouwd wordt, zucht onder
deze omstandigheden. Maar ook de wateraanvoer uit het noorden stokt. Geen
voldoende voorraad meer.
De staat Maharashtra (ongeveer 10 keer Nederland), waar de meeste van onze
projecten zijn, ligt in de droogte zone. Het mooie weer wat we gehad hebben hier, is
positief ‘uitgevallen’, maar het kan ook negatief. Daar weten ze in Brabant en Limburg
van mee te praten na de combinatie storm en hagel. De Indiase overheid probeert nu
water te verplaatsen. Zelfs met treinen werd er water vervoerd om de ergste nood te
lenigen. Maar het zijn lapmiddelen. En in sommige overige staten hadden ze graag
minder water gehad. Maar ja, zo werkt het niet.
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kLiMaatSVeranDerinG? (VerVOLG 1)
In de créche in Amravati zijn meer baby’s gebracht. Een teken van voedselschaarste.
De tijd van de kleine honger (mei tot september) dwingt sommige ouders dit te doen.
Dan zijn er in het gezin minder monden te vullen en proberen de ouders nog wat werk
te vinden. De opbrengst van de vorige oogst is op en het wachten is op de nieuwe
oogst. Daarom wordt deze periode in India de ‘tijd van de kleine honger genoemd’.
Maar die opbrengst van de nieuwe oogst is dan door de aanhoudende droogte kleiner of zelfs nihil. En wat moet je dan?
Een passend antwoord op deze problematiek is er niet in korte tijd. Via maatschappelijk werk binnen onze projecten in India wordt er geprobeerd een antwoord te vinden.
Het landbouwinstituut van Wageningen heeft een soort van ‘growbox’ op de markt
gebracht. Deze uitvinding is beloond met een prijs. De zgn.‘groeikist ‘heeft verschillende planten die weinig water nodig heeft en kan per gezinseenheid gebruikt worden.
De groenten die er in groeien bevatten goede bestanddelen. De uitvinding staat nog
in de ontwerpfase, maar lijkt misschien een antwoord op bovenstaande problematiek.
Wij volgen het de komende tijd met argusogen.
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Tekst: Arjen Borduin

Van De PenninGMeeSter
Als penningmeester ben ik tevreden over de betalingsdiscipline van onze
sponsors en donateurs. Zoals bij alle stichtingen en verenigingen zijn er altijd
wel een paar uitzonderingen.
Aan deze mensen zou ik willen vragen hun achterstallige kwartaal- of maandelijkse
bijdragen naar ons over te maken. Stichting Maher-India heeft immers toezeggingen
gedaan aan hun projecten in India. Deze toezeggingen zijn gebaseerd op financiële
middelen die u als sponsor of donateur heeft toegezegd. Mocht u als sponsor of donateur deze toezegging niet meer na kunnen komen, laat ons dit dan weten. In overleg
met ons kunnen we dan uw kwartaal- of maandbedrag wijzigen in een bedrag dat wel
haalbaar is voor u. Ook als u als sponsor of donateur wilt stoppen, laat ons dit weten,
zodat wij onze registratielijsten kunnen aanpassen en bij het opstellen van onze projectbegrotingen er rekening mee kunnen houden. Maar stop s.v.p. niet zomaar met
overmaking van het toegezegde bedrag.
Aanpassingen en wijzigingen zoals in het adres, e-mailadres, of annuleringen kunt u
doorgeven per post of per e-mail.

Per POSt
A.H. Borduin
Moleplaat 46 - 8939 DS Leeuwarden

Per e-MaiL
info@maherindia.nl of
arjen@maherindia.nl

Meisje in Maher
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Wilt u één of meerdere projecten steunen?
word sponsor of donateur
Stichting Maher-India steunt 4 sponsorprojecten, waar ieder jaar weer ruim 2500 kinderen, behalve onderwijs, ook voeding, kleding en medische verzorging krijgen. Behalve
de sponsoring worden er nog 5 projecten gesteund die gericht zijn op bijvoorbeeld
medische zorg, kleuterklassen, opvang van verstoten vrouwen en kinderen, coaching klassen (extra bijlessen voor schoolgaande kinderen van analfabetische ouders),
bewustwordingsprogramma’s voor vrouwen en naaiklassen voor meisjes. Meer informatie over deze projecten kunt u vinden op onze website www.maherindia.nl
Uw gift is erg welkom en kunt u overmaken op rekeningnummer: nL66 ingb 0003
4854 00 ten name van Stichting Maher-India onder vermelding van het project dat u
wilt steunen. Onze stichting is anbi erkend, dus uw gift is fiscaal aftrekbaar.
U kunt zich als sponsor of donateur aanmelden door onderstaande strook in een
gefrankeerde envelop op te sturen naar het secretariaat van
Stichting Maher-India, p/a De Hammeringen 3, 9045 PT Bitgummole.

Ik heb kennis genomen van het werk van Stichting Maher-India en wil graag:
o

Donateur worden voor een bedrag van € ………… per maand.

o

Sponsor worden van 1 kind / ……… kinderen à € 36,30 per kwartaal.

afzender
Naam: ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Adres: ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Postcode en woonplaats: ...................................................................................................................................................................................................................................................
Telefoon: ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Email: ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Handtekening:

AurAngAbAd
Bidkin
Dharangaon
maher
Paithan
AmrAvAti
BomBay (mumBai)
Goa
Mali GhoGarGaon

stiChting Maher-india
IN FO@MAHERI NDI A. NL |
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