Nieuwsbrief november 2018

‘Even if I am a girl, even if people think I can’t do it, I should not lose hope’
(Malala)
In 2018 hebben we tot dusver tweemaal een gift kunnen overmaken, met een
totaalbedrag van € 11.000,00, dankzij uw steun.
De kapstok voor deze Nieuwsbrief is anders dan gebruikelijk vanwege een bijzondere
reden. Tijdens de reis die wij, Yvonne en Lydia van het bestuur, maakten naar India
hebben we ook een week doorgebracht in Odisha bij de meisjesschool. Dat levert
een bron aan informatie op.
Wat een warm welkom van Bhagaban, zijn staf, de meisjes en de jongens (van de
jongensschool) en hun docenten.
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Een aantal van onze ervaringen willen wij in deze Nieuwsbrief delen. Andere komen een
volgende keer aan de orde.
Wat hebben we veel lijntjes kunnen uitzetten voor de toekomstige communicatie: de
docenten, de leerlingen, Somdev (professor Sanskriet en broer van Bhagaban) die veel
doet voor het project, D. Sharma filantroop/financier, Niranjan onze begeleider van de
hele week en ict-er en het boegbeeld van onze stichting: Manini. Met hen allen hebben
we contact gehad en mailadressen uitgewisseld. Heel belangrijk, want zo kunnen wij
vanuit allerlei invalshoeken op de hoogte blijven.
Bhagaban Dev. Hier op de plaats waar hij woont en werkt hebben wij hem pas écht
gezien. Hoe anders is dat dan wanneer we hem ontmoeten in Nederland of in Duitsland.
Dan zien we gewoon een Aziatische man in een wit gewaad. Hier in zijn eigen omgeving
zie je de monnik, zijn waardigheid, zijn eenvoud, zijn heldere visie en wilskracht en ook
het ontzag dat mensen voor hem hebben. Bhagaban heeft ooit het besluit genomen zich
ten dienste te stellen aan de gemeenschap waar hij geboren is, een arme, onontwikkelde
streek van India, Odisha.
Vol trots laat Bhagaban de nieuw aangekochte grond zien voor het meisjesinternaat.

De plattegrond van het meisjesinternaat
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Het grote stuk grond, 3 km verwijderd van de jongensschool, is voor de bouw van
het internaat en de school en voor de bijbehorende landbouwgrond. Rondom het
internaat wordt momenteel hard gewerkt aan een beschermingsmuur, wat voorschrift
is vanuit de overheid en waar ook Bhagaban Dev grote waarde aan hecht. Er is hem
alles aan gelegen om de meisjes in een veilige omgeving op te leiden. Iedereen kent
vermoedelijk de voorbeelden waarbij meisjes of vrouwen slachtoffer zijn van geweld en
seksueel misbruik. Overigens dreigt het gevaar niet alleen van ‘enge mannen’, ook
kunnen zwarte beren, wilde katten, herten en soms olifanten een bedreiging vormen
voor de mens en de akkers.
Bovenop de muur die hier op de foto te zien is, komt prikkeldraad.

De eerste steen was net gelegd voor onze aankomst. De waterputten, 3, waren
geslagen, de elektriciteit is in de week dat wij aanwezig waren in werking gesteld. Met
de elektriciteit kan inmiddels het water opgepompt worden en hoeft het niet meer vanuit
een bassin met een emmer naar boven gehaald te worden. Ook voor de bouw is
elektriciteit onmisbaar. Alles bij elkaar is dit de basis voor het bouwproject. Wat een
mijlpaal.

De eerste steen voor het meisjesinternaat

Waterput

De resultaten van zowel de jongensschool, die al langer bestaat, als onze huidige
meisjesschool staan in de omgeving zo goed bekend dat ook beter gesitueerde
ouders hun kinderen kwamen aanmelden. Dit heeft gemaakt dat er een speciale
school in ontwikkeling is voor kinderen uit deze gezinnen, waarbij voor het onderwijs
betaald wordt. Deze school kan gebouwd worden door een grote donatie van de Indiase
Sanit Ishwar Foundation Delhi, als eerbetoon voor het werk dat Bhagaban Dev doet om
het platteland van Odisha tot ontwikkeling te brengen. Voor het project is het van belang
dat ook vanuit India deze waardering en financiële ondersteuning komt.
De winst die deze school voor rijkere kinderen over enkele jaren gaat opleveren
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vloeit over naar onze meisjesschool (en de vergelijkbare jongensschool). Het is een
investering met als oogmerk dat óns project straks niet meer afhankelijk zal zijn van
o.a. onze stichting ORISSA ZAL LEVEN! Ook deze pas gestarte school hebben wij
bezocht. De kinderen dragen hier bruine uniformen en krijgen gemengd les, hetgeen
mogelijk is omdat het geen internaat betreft. De meisjes van ónze school zullen op den
duur uit de hele streek Odisha komen, met als oogmerk het tot ontwikkeling brengen
van de deelstaat, wat het bouwen van een internaat noodzakelijk maakt.

Bhagaban in de klas van de school voor kinderen uit beter gesitueerde gezinnen

De vaste docenten Ahalya en Sagarika van de meisjesschool zijn 2 vrouwen. Eén van
de 2, Ahalya, zal in de toekomst leiding geven aan het internaat. Daarvoor zal zij haar
familie en haar dorp verlaten om zich geheel te wijden aan deze taak vanuit een
religieus leven gebaseerd op de Vedische wijsheid, net als Bhagaban. De meisjes zijn zo
dol op hun juffen, die hen zowel liefdevol als gezellig bejegenen. Je zag het plezier dat
zij hebben in hun onderwijstaak.
We hebben ons zo vaak afgevraagd waarom we de kinderen altijd buiten zien tijdens de
lessen. Dat blijkt een belangrijke reden te hebben vanuit de visie van het Vedisch
onderwijs. Leren in open natuur maakt dat de mind open en éénpuntig gericht is,
waardoor het kind optimaal lesstof kan opnemen. Alleen bij regen vinden de lessen
binnen plaats.
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We zijn de hele week bij de maaltijden aanwezig geweest en weten nu hoe zij dat
organiseren. Drie à vier leerlingen hebben per keer corvee om de maaltijd te verzorgen.
Er wordt buiten gegeten op matten waar een bord op staat voor iedereen. Geen bestek
want er wordt gegeten met gewassen (!) handen. De leerlingen van dienst lopen met
pannen en emmers eten rond om iedereen op te scheppen. Bij iedere maaltijd wordt ook
geofferd aan de natuur en aan de zwakke dieren. Nadat er met gesloten ogen
hardop en geconcentreerd gebeden is, gaat één van de vier leerlingen van dienst langs
iedereen, waarbij ieder zelf bepaalt wat hij teruggeeft van zijn eten om te offeren. Er
wordt in stilte en met aandacht gegeten. Aan het eind van de maaltijd gaat als bij
toverslag weer iedereen hardop in gebed. Daarna wordt het rumoerig, staat iedereen op
en worden de etensresten neergelegd op een specifieke plek in de natuur, of wordt het
resterende eten gegeven aan een koe die toevallig in de buurt is. Voor zover wij hebben
kunnen waarnemen wordt er geheel veganistisch gegeten. Met weinig middelen zoals
tomaten, allerlei groenten, rijst met dahl (een saus van peulvruchten) en het platte
chapati brood werden er fantastische maaltijden bereid.

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.
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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!
Of helpt u door het bestellen van een set wenskaarten?
We hebben 2 sets dubbele kaarten gemaakt. Eén set laat de meisjes zien tijdens hun
activiteiten op school. Set 2 laat de meisjes zien in de meest bijzondere asana’s. De
afbeeldingen zijn inspirerend voor allerlei gelegenheden: wens iemand souplesse,
concentratie, samenzijn, beweging of speelsheid met één van onze kaarten. Voor een
gift van € 12,00 (inclusief verzendkosten) sturen wij u een set kaarten toe.

Set 1

●
●
●
●

Set 2

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
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,
Rugbalans Rugzorg en Studio Yoga-Wise voor hun doorlopende support
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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!

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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Wat was iedereen nieuwsgierig naar ons leven in Nederland
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