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Nieuwsbrief november 2016 

              

Wer Mädchen stärkt, verändert die Welt (Dolle Deerns e.v.) 

 Het is mogelijk om in 2016 een bedrag van € 8.000,00 te doneren voor 

de meisjesschool. Een fantastische opbrengst. Dat zijn veel bouwstenen 

voor de ontwikkeling en kansen voor de meisjes in Odisha. Dank jullie wel 

donateurs. 

 Met 6 nieuwe meisjes telt de school nu 43 leerlingen.  

 

 
Bhagaban samen met de jongste leerlingen 
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 Wat is Bhagaban trots op de meisjes, hun leergierigheid en de resultaten 

die ze behalen. In de staat Odisha leggen de leerlingen in klas 10 een 

landelijke toets af, waarvan de resultaten gepubliceerd worden. Van onze 

school staan 3 meisjes in de top 10! Dit is erg waardevol, zowel als 

reclame voor de school als voor de meisjes zelf omdat het een 

staatsbeurs, scolarship, oplevert. 

 Zoals eerder vermeld wordt er hard gewerkt aan de aankoop van grond 

voor het meisjesinternaat. Dat blijkt een moeizaam proces omdat het om 

grond van verschillende eigenaren gaat. Het verwerven van de grond is 

nu prioriteit 1. Als dat rond is, is de volgende stap de infrastructuur: 

water, elektriciteit en een groot en kostbaar hekwerk. Dat laatste is een 

voorwaarde voor het veilig onderbrengen van de meisjes en voorschrift 

van de overheid na de aanslag op een meisjesschool in Pakistan. Het 

hekwerk moet officieel goedgekeurd worden.  

 Bhagaban voelt de veiligheid van de meisjes als een grote 

verantwoordelijkheid en vooral zorg die op hem drukt. Hij is uiterst 

zorgvuldig in het bewaken van hun veiligheid. 

 Momenteel is de meisjesschool voor 100% afhankelijk van donaties uit het 

buitenland. De Duitse stichting MANINI e.V maakt zich er sterk voor dat 

de school eigen inkomsten kan genereren uit arbeidsprojecten, 

waardoor bovendien de economische situatie van de bevolking zal 

verbeteren, omdat mensen hierin werk verkrijgen. Er zijn hiervoor 

vergevorderde plannen. Het streven is dat het onderwijsproject over 10 

jaar niet meer afhankelijk is van gelden van de Duitse en Nederlandse 

stichting. 

 Maar al staat het internaat er nog niet, wat zijn we blij met het onderwijs 

aan de 43 meisjes met zulke goede docenten. Zó goed dat andere scholen  

voor een hogere beloning proberen de leerkrachten over te halen op  

 hun school les te gaan geven. De goede resultaten zijn daarbij hun 

motivatie. 

De zuster van Bhagaban, Ahlya, werkt net als hij belangeloos als 

onderwijskracht. Broer en zus hebben dezelfde idealen: hun 

geboortestreek tot ontwikkeling brengen. 

 

 
Drs. Ahlya 
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 Vorig jaar mocht een groep van de jongensschool naar de jaarlijkse 

Childrenretreat in Rishikesh; dit jaar zijn de meisjes aan de beurt en is 

het de jongste groep die mag deelnemen. Het is de bedoeling dat alle 

kinderen die deelnemen aan de retreat aan elkaar laten zien wat ze 

hebben geleerd. De reis is in het kader van de spirituele en culturele 

opvoeding, en wordt gefinancierd door de ashram in Rishikesh. Misschien 

kunt u zich nog herinneren dat 2 jaar geleden onze meisjes zich 

gepresenteerd hebben met de de beroemde ‘Odisha Dans’. 

  

   
Onze meisjes in 2014 in Rishikesh 

 

Eén kind, één leraar, één boek en één pen kunnen de wereld 

veranderen. Onderwijs is de enige oplossing’. (Malala) 
 

 Manini is inmiddels 16 jaar en heeft groep 10 zo succesvol afgerond, dat 

zij een scolarship heeft ontvangen voor een tweejarige vooropleiding voor 

de universiteit. Ook Ruby een medescholier heeft zo’n beurs gekregen. 

Voor Manini is dit een volgende stap op weg naar het realiseren van haar 

droom: arts worden. Ruby heeft haar plannen nog niet zo duidelijk. 

 

                 
Manini 2010      Manini 2016 
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 Brief van Manini aan haar Duitse penvriendin Miriam: 

 

 
De Duitse Miriam heeft dezelfde droom als Manini, ook zij wil arts worden. 

Haar ouders hebben op zich genomen om in ieder geval het eerste 

studiejaar ’Medicijnen’ voor Manini te financieren. 



5 
 

 
Studenten in de keuken van café Averechts  

 

 Studentenvereniging Spontaan en café Averechts uit Utrecht hebben 

een geweldige actie op touw gezet. Een maand lang stond ORISSA ZAL 

LEVEN! centraal: er werd een dag Indiaas gekookt voor gasten en ook de 

opbrengst van de fooienpot van een maand is gedoneerd aan de 

meisjesschool. Wat een ongelofelijke opbrengst!  

  

 
Foto uit Yogastudio Driebergen 

 

 Een geluksolifant … voor Sinterklaas? Of voor de Kerst? In de kerstboom 

of als tafelversiering? Als kerstattentie voor uw personeel, cursisten of 

leerlingen? Voor een zieke vriend of voor iemand die om een andere reden 

een steuntje in de rug nodig heeft … ?  

Neem contact met ons op. Ook als u geluksolifanten in consignatie (= bij u 

in voorraad, terwijl u ze na het vinden van een   nieuwe eigenaar pas 

betaalt) wilt nemen kunt u bij ons terecht. Graag zelfs. 
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Dank aan 

 al diegenen die incidenteel of structureel een donatie doen, sommigen 

al trouw vanaf het eerste jaar van de oprichting van onze stichting 

 kerken, bedrijven, praktijken, die de meisjesschool een warm hart 

toedragen 

 het bruidspaar dat, in plaats van cadeaus, giften voor onze meisjes 

heeft gevraagd 

 Café Averechts en studentenvereniging Spontaan voor hun mooie actie 

 De yogascholen: Yoga-Surya, Chaire: Ayurveda en Yoga, Gymert Yoga 

Studio, Yogastudio Driebergen en Studio Yoga-Wise voor hun 

doorlopende steun 

 het bedrijf dat opnieuw de jaarlijkse koffie- en theeopbrengst doneert 

 degene die veel van onze ‘zieke’ olifanten genezen heeft met naald en 

draad 

 het bedrijf dat het transport van de geluksolifanten naar Nederland 

regelt en financieel ondersteunt 

 degenen waar de olifanten in opslag zijn 

 mensen die de opbrengst van hun vrije tijdsbesteding doneren 

 de donateur die in plaats van huur voor een vakantiehuisje een donatie 

voor onze stichting vraagt 

 Angela Raanhuis onze vaste vrijwilligster die zoveel ondersteuning 

biedt o.a. bij het redigeren van de Nieuwsbrief 

 al degenen die met hun aandacht een steun zijn voor ons project op 

welke wijze dan ook. 

 

Voor meer informatie betreffende het project en de doelstellingen zie 

www.orissazalleven.nl   

  

 

Stichting ORISSA ZAL LEVEN! rek.nr NL26 TRIO 019 83 97 259 t.n.v. 

ORISSA ZAL LEVEN!  

 

Dank! voor uw steun aan de meisjesschool, ORISSA ZAL LEVEN!  

 

Yvonne Dekker, Frank Sturkenboom, Lydia Dekker-Groot  

http://www.orissazalleven.nl/
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Een leerling die een zelfgemaakt gedicht over de armoede in haar dorp 

voordraagt. In een filmpje zien we de tranen van ontroering van Bhagaban. 

 

 

  


