Nieuwsbrief mei 2018

‘Als één man alles kan vernietigen, zou één vrouw dat dan niet
kunnen omkeren?’ (Malala)
Na de gift van in totaal € 14.000,00 in 2017, hebben wij dit jaar al
€ 5.000,00 over kunnen maken. Deze € 5.000,00 is een tweede gift
uit een erfenis, geoormerkt voor computers en bijbehorende
faciliteiten.
Op onderstaande afbeelding ziet u het gebouw dat inmiddels is
gerealiseerd t.b.v. computeronderwijs.

In totaal zullen er 20 computers geïnstalleerd worden met goede
internetvoorziening. Met het doel inkomsten te genereren zal de
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computervoorziening ook een functie krijgen voor inwoners van
omliggende dorpen. Dat zal in de avonduren gebeuren, waarmee het
computercentrum 100 % benut wordt. Ons project is gekwalificeerd om
certificaten uit te geven na succesvol volgen van de computercursus.
Voor onze leerlingen is dit van belang om toegang te krijgen tot
vervolgonderwijs.
Net als met dit project voor omwonenden zullen er meer
ontwikkelingen plaatsvinden waarmee de school uiteindelijk
selfsupporting wordt.
De meisjesschool draait natuurlijk al vanaf 2011. In aanvang nog
zonder dat er een schoolgebouw was, vanaf 2014 in eigen onderkomen
met 2 lokalen.
En wat zien wij hieronder?! De meisjes op inspectie naar de nieuwe
grond! Kijk ze eens zitten in de vrachtwagen.

Wat hebben we hier met zijn allen lang op gewacht. De aankoop van
de grond geeft een belangrijke impuls aan het project van de
meisjesschool. Nu kan de infrastructuur in orde gemaakt worden, het
hek geplaatst en het internaat gebouwd. De werkzaamheden zijn in
volle gang.

Bhagaban (oprichter en projectleider)

2

Met het zenden van voorgaande foto schrijft Bhagaban Dev:
Thank you all very much. I could foresee that with all your generous
effort and help the project is going to be fruitful very soon. I’m leaving
for Odisha on the 16th.and then working for electricity and fitting
motor pump etc to pull water from the well which is dug in the girls
school campus and the construction will start.
Zowel door een deskundige in de Vedische Wijsheid, als wel door
iemand die door het dorp als deskundige werd aangewezen, is er op
verschillende plaatsen op de nieuwe grond water gevonden! Er zijn 5
bronnen gevonden.
Het is wel leuk om hier te vertellen dat de deskundige uit het dorp zijn
gave te danken heeft aan zijn bloedgroep O-positief. Met een
kokosnoot in de palm van zijn rechterhand is hij het terrein over
gegaan en op een bepaalde plek draaide de kokosnoot om, waarna de
man aangaf dat daar geboord moest worden. Het was volgens
Bhagaban een zeer ongunstig gelegen plek voor waterwinning, maar de
dorpsgenoten stonden erop dat híer geboord zou worden. Als de boring
niet succesvol zou blijken te zijn zouden zij gezamenlijk de kosten
betalen. Er werd geboord en met succes. Iedereen blij! En dat terwijl
bij eerdere boringen nooit water gevonden is.
‘Onderwijs is een belangrijk wapen in de strijd. Als scholen
sluiten, zijn er meteen meer kindhuwelijken’ (Stephanie Sinclair)
Hoeveel meer reden kunnen we hebben om onze meisjesschool in
leven te houden en te ontwikkelen, als je bovenstaande quote leest.
Luksa, één van de oudere leerlingen, heeft onderstaande tekst
geschreven. Zoals u kunt lezen aan het eind van haar brief, heeft ze
een wel erg grote ambitie. Wat ons betreft mag het ook ‘iets’ minder.
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Mede geënthousiasmeerd door Duitse studenten die tot eind 2017 in
onze ashram verbleven, is er aandacht en tijd voor muziek. En kijk
eens wat de meisjes hier een plezier aan beleven.

Ook zorg dragen voor de maaltijd is een belangrijke activiteit op de
dag. Wat leren ze daar een hoop van: met bescheiden middelen een
verantwoorde maaltijd maken, hygiëne, samenwerken, de etiquette en
de gezelligheid van het samen en met aandacht eten … en natuurlijk
het opruimen.
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Er is een grote kudde geluksolifanten in Nederland aangekomen,
5000 voor verspreiding van geluk in Nederland en 5000 voor de
stichting in Duitsland. Zoals bekend worden de olifanten gemaakt door
vrouwen uit de omliggende dorpen. Voor hen is de productie een bron
van inkomsten. Iedere keer zijn we nieuwsgierig hoe de nieuwe kudde
eruit ziet. Deze zending blijkt te bestaan uit baby-olifanten in alle
kleuren van de regenboog. Het blijft bijzonder dat opnieuw dezelfde
internationale transporteur de zorg en de kosten van het transport op
zich heeft genomen. We kunnen u zeggen dat dat al met al nog een
hele klus is. Alleen al het feit dat de 10.000 olifanten omgepakt
moesten worden alvorens op reis te kunnen gaan.
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Het blijft bijzonder … al die mensen/bedrijven die ieder jaar opnieuw
aan de meisjes denken tijdens de Kerstperiode en acties ondernemen
voor donaties voor het onderwijs aan onze meisjes.

Jaarlijkse Kerstactie van Yoga Surya

Helpt u de meisjes verder? Een geluksolifant (of 2) in een
geschenkverpakking i.p.v. bloemen, als kraamcadeau, of voor een
zieke? Een kudde olifanten voor uw medewerkers of cursisten? 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.
Dank aan
● al diegenen die incidenteel of structureel een donatie doen,
sommigen al trouw vanaf het eerste jaar (2010) van de oprichting
van onze stichting
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● 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, 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 die 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 die ondersteuning biedt o.a. bij het redigeren van
de Nieuwsbrief
Dank! voor úw steun aan de meisjesschool, ORISSA ZAL LEVEN!
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Bij een periodieke gift voor een periode van 5 jaar is er belastingvoordeel
voor u. Zie daarvoor:
http://www.orissazalleven.nl/donaties.html
U kunt bij deze link kennis nemen van de te nemen stappen en
doorklikken naar het benodigde formulier
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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