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Op de foto hierboven hebben de meisjes een rode trui aan, die een
onderdeel is van hun schooluniform. Ieder jaar krijgen de meisjes 2
sets basiskleding, inclusief een sjaal en een rode trui.
‘Onderwijs is het krachtigste wapen om te gebruiken voor het
veranderen van de wereld.’ (Nelson Mandela)
De decembermaand kenmerkte zich door honderden geluksolifanten die
het land in trokken. Vele trouwe en nieuwe donateurs namen olifanten
in consignatie en probleemloos verwisselden de olifanten van eigenaar.
Wat een geweldige maand was dit voor de meisjesschool! Mede
daardoor was het onlangs mogelijk om € 4.000,00 over te maken.
Voor zowel de jongens als de meisjesschool hebben zich dit jaar meer
dan 200 kinderen aangemeld. Veel meer dan de capaciteit die er is op
de jongens- en de meisjesschool, maar wel tekenend voor de behoefte
en de naam die de school inmiddels heeft. De jongens verblijven al een
aantal jaren intern. Voor de meisjes wordt daaraan gewerkt, dus zij
komen nog steeds uitsluitend uit de eigen regio. Er heeft een selectie
plaatsgevonden waarbij rekening gehouden wordt met motivatie en
kans van slagen. Bhagaban hoopt ongeveer 10 nieuwe meisjes en 10
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nieuwe jongens de kans op onderwijs te kunnen geven. Ondanks wat
er nu wel is, blijft het pijnlijk dat goed onderwijs maar aan klein deel
van deze kinderen geboden kan worden.
Hoopgevend daarbij is het olievlekeffect dat vooral meisjes hebben in
hun sociale omgeving: zij nemen hun gezin van herkomst en buurt
mee in hun ontwikkeling, waardoor hun kennis op de leefgemeenschap
afstraalt. Dat dit zo werkt is ook de ervaring van Bhagaban Dev.
‘Een moeder die kan lezen en schrijven en over algemene kennis
beschikt, betekent veel voor de ontwikkeling van haar kinderen,
en dus ook voor een essentiële verandering van de directe sociale
omgeving, in kleiner en groter verband.’ (onderzoek
www.girleffect.org)

Manini, het boegbeeld van onze stichting heeft na het afronden van
groep 10 haar examen gedaan van het eerste jaar van de 2-jarige
vooropleiding voor de universiteit. Een boegbeeld om trots op te zijn.
Niet alleen Manini heeft examen gedaan, ook op de meisjesschool is
hard gewerkt en zijn de oudste leerlingen druk met hun examen en zijn
zij evenals Bhagaban benieuwd naar de resultaten.

Bhagaban is bezig met allerlei activiteiten om in aanmerking te komen
voor de aankoop van de benodigde grond voor het meisjesinternaat.
De aanvraag is gedaan en hij heeft positieve reacties gehad van de
officiële instanties. Het is een langlopend proces, waarvan wij allemaal
hopen dat het nu in orde gaat komen voor een volgende stap in het
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project.

Een ezel is als een vrouw. Het werkt de hele dag, soms zonder voedsel
of water.’ (artikel Volkskrant 27 april 2017). Dit statement komt nota
bene uit een Indiaas, Hindi schoolboek en zegt nogal iets over de wijze
waarop tegen vrouwen wordt aangekeken. Schrijvend aan deze
nieuwsbrief komen wij 2 meisjesnamen tegen van kinderen op onze
school: Sukhada en Iytshana. Wij zijn verrast over de betekenis:
Degene Die Geluk Brengt en Stralende Maan. Zouden hun ouders er
anders over gedacht hebben?
Wij zijn in afwachting van weer een grote kudde geluksolifanten. De
vrouwen uit de omgeving van de meisjesschool werken er hard aan.
Het is een mooi neveneffect dat uit de productie van de olifanten
inkomsten gegenereerd worden door vrouwen in de omliggende
dorpen.
Dank aan
● al diegenen die incidenteel of structureel een donatie doen, sommigen
al trouw vanaf het eerste jaar (2010/2011) van de oprichting van onze
stichting
● kerken, bedrijven, praktijken, die de meisjesschool een warm hart
toedragen
● het bedrijf dat het transport van de geluksolifanten naar Nederland
regelt en financieel ondersteunt
● De yogascholen: Yoga-Surya, Chaire: Ayurveda en Yoga, Gymert Yoga
Studio, Yogastudio Driebergen en Studio Yoga-Wise voor hun
doorlopende support.
Wat is die steeds terugkerende steun belangrijk voor de
continuïteit!
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● Rugbalans Rugzorg, tevens yogaschool, voor de succesvolle actie in
de decembermaand

● mensen die de opbrengst van hun vrije tijdsbesteding doneren
● Basisschool Op De Berg Amersfoort voor de mogelijkheid deel te
nemen aan de kerstmarkt
● degene die veel van onze ‘zieke’ olifanten genezen heeft met naald en
draad
● donateur die in plaats van huur voor een vakantiehuisje een donatie
voor onze stichting vraagt
● Angela Raanhuis onze vaste vrijwilliger die ondersteuning biedt o.a. bij
het redigeren van de Nieuwsbrief
● al diegenen die met hun aandacht een steun zijn voor ons project op
welke wijze dan ook
Dank! voor úw steun aan de meisjesschool, ORISSA ZAL LEVEN!

Voor meer informatie betreffende het project en de doelstellingen zie
www.orissazalleven.nl
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