Nieuwsbrief november 2017



‘Ik wil alleen maar dat elk meisje naar school kan’ (Malala)
● Goed nieuws uit Odisha is dat er ook dit jaar weer nieuwe leerlingen
zijn gestart. Negen meisjes vormen een nieuwe jongste lesgroep.

Bhagaban Dev, oprichter en projectleider, samen met zijn nieuwe leerlingen
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In totaal ontvangen nu 43 meisjes onderwijs. En zoals bekend zijn
enkele van hen, waaronder ons boegbeeld Manini, al doorgestroomd
naar een vervolgopleiding. Ook onlangs hebben 5 leerlingen evenals
Manini gekozen voor de 2 schakeljaren Science. Voor de bekostiging
van deze schakeljaren zijn sponsors gevonden.

Samen lezen

● Ter informatie. In onze ashram (schoolgemeenschap) wordt onderwijs
gegeven tot en met groep 10. Voor het vervolgonderwijs zijn er 3
studierichtingen: Science, Commerce en Art. Om hiervoor in
aanmerking te komen is het volgen van 2 schakeljaren noodzakelijk.
Op onze ashram worden deze 2 jaren,  klas 11 en klas 12, aangeboden
voor de richting Art. Deze jaren worden ‘Plus 2’ genoemd.
Kort samengevat leidt de richting Science op voor de vakken biologie,
wiskunde en natuurkunde. Aansluitend volgt dan 5 jaar universiteit.
Na de schakeljaren voor Commerce volgen nog 3 universitaire
studiejaren. Voor de richting Art die toeleidt tot economie, geschiedenis,
politicologie en talen, volgen na de schakelklassen nog 3 universitaire
jaren.
● En wat een mooie ontwikkeling is het dat er momenteel 5 meisjes zijn
in de ashram die de ‘Plus 2’ Art in onze eigen school volgen.
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● Nu al is 2017 het beste jaar voor ORISSA ZAL LEVEN! In totaal zal er dit
jaar € 14.000,00 overgemaakt worden aan de meisjesschool. Dankzij
u!
● ʃDroevig en ook ontroerend en positief nieuws kwam van Riemke de
Groot van Chaire, Ayurveda en Yoga en haar familie, over het overlijden
van haar broer en het legaat dat aan de stichting ORISSA ZAL LEVEN!
wordt toegekend uit zijn erfenis. Haar broer was werkzaam in de
computerwereld wat de erfgenamen op het idee bracht een schenking
te doen voor computeronderwijs.ʃ
● Uit Odisha kwam bericht dat inmiddels door de oudere meisjes
mondjesmaat met computers gewerkt wordt, wat ook noodzakelijk is
voor hun vervolgonderwijs. Het is geweldig dat met de extra gift het
computeronderwijs een boost krijgt. De hele infrastructuur voor
voldoende internetcapaciteit e.d. moet er nog komen. Er is nog zoveel
zoveel nodig op dit gebied.

Meisjes op de computer

● En wat zijn we blij om te horen dat het benodigde land voor het
bouwen van het meisjesinternaat rond is! Bhagaban schrijft hierover:
‘In India kost het voor elkaar krijgen van zaken veel tijd omdat mensen
altijd willen dat je er iets voor in de plaats doet.’ De volgende stap is
plannen maken voor de bouw en zorgen voor de verplichte veiligheid
door het realiseren van een hekwerk. Als het allemaal zo goed afloopt
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als we hopen zullen Amerikaanse sponsors met menskracht het
verplichte en zo noodzakelijke hekwerk plaatsen.
‘Onderwijs is de sleutel voor de ontwikkeling van een kind én van een
samenleving. Een kind dat goed onderwijs krijgt, krijgt kansen voor
de toekomst. Daarom heeft ieder kind recht op goed onderwijs.
Overal en altijd.’ (Unicef)



Wat leuk dat de laatst ontvangen foto’s zoveel creativiteit en blijheid uitstralen.
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● De meisjes hebben excellente resultaten behaald tijdens de examens
en Bhagaban Dev zegt trots ‘hogere resultaten dan de jongens.’
● De donatie van Café Averechts en studentenvereniging Spontaan in
2016 heeft een bestemming gevonden. Er zijn 2 toiletten voor de
meisjes geplaatst met bijbehorende elektriciteit en waterleiding. Wat
van de donatie resteerde is gebruikt voor voedsel, kleding en
studiemateriaal.



 Het nieuwe toiletgebouw voor de meisjes



● De vrouwen in de omliggende dorpen hebben veel arbeid verricht. Het
maken van nieuwe geluksolifanten is voor hen een zegen, het
betekent werk en inkomsten voor hun gezin. Er is een nieuwe zending
van 10.000 geluksolifanten onderweg naar Nederland. Wij zijn enorm
dankbaar dat ook dit keer hetzelfde Nederlandse transportbedrijf
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zorg draagt voor een veilige reis van de olifanten vanuit het Indiase
Odisha.
● Bhagaban vertelt dat Manini straalt sinds zij begonnen is aan de
schakeljaren Science als voorbereiding op haar medische studie aan de
universiteit. Als het even kan brengt zij een bezoekje aan haar dorp en
de ashram.

Manini met haar neefje

● Helpt u de meisjes verder? Een geluksolifant in een
geschenkverpakking voor uw geliefde of voor een zieke? Een kudde
olifanten voor uw medewerkers of cursisten? Olifanten als
tafelversiering, of in de kerstboom? Of neemt u olifanten in consignatie?
(= bij u in voorraad, terwijl u ze na het vinden van een nieuwe eigenaar
pas betaalt). Draag het geluk uit!
Wij helpen u graag.

6

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
● RK Parochie Paus Johannes XXIII te Houten die ook dit jaar weer een
collecte heeft gehouden voor de meisjesschool
● het UMCU die een deel van de opbrengst van de jaarlijkse Estafetteloop
aan de meisjesschool doneert
● 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!
● mensen die de opbrengst van hun vrije tijdsbesteding doneren
● degenen d
 ie i.p.v. cadeaus een gift vragen voor onze stichting
● 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
● al diegenen die met hun aandacht een steun zijn voor ons project op
welke wijze dan ook
● Angela Raanhuis onze vaste vrijwilliger die ondersteuning biedt o.a. bij
het redigeren van de Nieuwsbrief
Dank! voor úw steun aan de meisjesschool, ORISSA ZAL LEVEN!

Engelse les
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Bij een periodieke gift voor een periode van 5 jaar is er belastingvoordeel
voor u. Tegenwoordig is het mogelijk direct via de website de akte
‘Overeenkomst Periodieke Gift in Geld’ af te sluiten. Zie daarvoor:
http://www.orissazalleven.nl/afbeeldingen/overeenkomstperiodiekeschenking
orissazalleven.pdf
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
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