Nieuwsbrief mei 2019

‘Women have a very important role to play in society, because women
are the architect of our whole society and the architect of Human
destiny’ (Swami Rama)
Eind van het jaar 2018 konden wij opnieuw een donatie van € 2.000,00
doen. In totaal betekent dat € 13.000,00 over dat kalenderjaar.
In april 2019 konden wij tot onze verrassing opnieuw doneren en wel
€ 5.000,00.
Wat zijn er veel activiteiten gedaan door individuele initiatieven en
verschillende yogascholen, o.a. door het organiseren van workshops
waarvan de opbrengst bestemd was voor onze meisjes in Odisha.
Vorderingen in de bouw. De fundering is gelegd voor de receptie en het
kantoorgebouw bij de ingang van het terrein voor de meisjesschool. De
elektriciteit is aangelegd waardoor de bouw nu sneller kan verlopen. Ook
geeft de aanleg van elektriciteit de mogelijkheid om water op te pompen.
De bouw van de ruimtes waar de meisjes zullen verblijven is het meest
ver gevorderd. Gestart is met de bouw van 8 ruimtes. In iedere ruimte
kunnen 10 meisjes comfortabel verblijven, wat wil zeggen dat het
noodzakelijke aanwezig is zonder dat er sprake is van luxe. Het woord
comfortabel wordt door Bhagaban Dev gebruikt, wíj noemen het sober. Het
is de bedoeling dat deze ruimtes binnenkort in gebruik worden genomen.

Wat is er veel bereikt! Op onderstaande link kunt u alle ontwikkelingen
rondom de bouw zien met uitleg van Bhagaban.
https://drive.google.com/open?id=1mQtOa1X30r7fdEgvbbLuh8ahwrQl9dSr

De bouw vordert gestaag

Een van onze trouwe volgers sprak haar bezorgdheid uit over een item in de
vorige Nieuwsbrief, waarin we melding deden van de bouw van een school
voor kinderen van welgestelde ouders; een project dat gestart is om
inkomsten te genereren voor ónze meisjesschool om zodoende financieel
onafhankelijk te worden van buitenlandse giften. De financiering is gedaan
door een gift van een foundation in Delhi. Onze donateur vroeg zich af of
onze meisjes niet benadeeld worden door een dergelijke school in de
nabijheid van die van hun, ook met betrekking tot het aantrekken van
docenten en de kwaliteit van het onderwijs. Tot dusver lijkt hiervan geen
sprake: de docenten van onze school kiezen net als Bhagaban Dev uit ideële
overwegingen nadrukkelijk voor onderwijs aan kansarme kinderen.
Bijkomend voordeel van de tweede school kan zijn het gezamenlijk gebruik
van middelen, zoals een schoolbus. Wij zien de ontwikkelingen met
vertrouwen tegemoet.
Het lijkt misschien vroeg, de zomer moet nog beginnen, maar wij
memoreren de komende KERST. Wat is er leuker in uw kerstpakket dan
een geluksolifant? Wie wil er niet juist in deze feestmaand geluk uitdelen of
ontvangen? Meldt u aan voor geluksolifanten, al dan niet in een
feestverpakking!
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We grijpen even terug op de ervaringen van onze bestuursleden Yvonne
en Lydia tijdens het bezoek aan de meisjesschool afgelopen najaar.
Ontroerend was het om de meisjes te zien met in hun handen onze
nieuwjaars- en wenskaarten met hun eigen foto erop! Of ze een wonder
zagen. En deze wenskaarten zijn zoals jullie weten te koop!

Jezelf terugzien op een wenskaart dat is verrassend!

Tijdens huisbezoek bij de meisjes viel ons op dat de waardigheid en de
armoede even groot waren: wat een gastvrijheid en wat zagen hun huizen
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er schoon uit! Wat er is wordt gedeeld. De foto’s spreken voor zich.

Een gastvrouw voor haar woning
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Met weinig zoveel te delen.

Een van de leerlingen waar wij op bezoek waren laat trots het schrift zien
met haar eigen teksten. Op school en ook hier valt op hoe trots ook de
andere leerlingen zijn op de gave van hun klasgenoot. In Nederland hebben
wij zoiets nooit ervaren.
Op bezoek bij de vrouwen die onze geluksolifanten maken. Wat
lijken ze jong! Maar echt het zijn allemaal volwassen vrouwen die voor ons
aan het werk zijn. Het doel van ons bezoek was onder meer het geven van
instructie over de kwaliteit en grootte van de geluksolifanten. U heeft het
als ontvanger hopelijk niet gemerkt maar de kwaliteit was niet altijd
voldoende. Onze ‘cursus’ is goed ontvangen in de 2 omliggende dorpen
waar vrouwen de olifanten maken, en wij gaan ervan uit dat de kwaliteit nu
in orde is. Voor de vrouwen is het maken van de geluksolifanten een
belangrijke bron van inkomsten en geeft aan hen op deze wijze ook een
stukje geluk.
Onlangs vernamen wij van Bhagaban dat de vrouwen om opslag gevraagd
hebben, van wel 5 rupees (6 eurocent) per olifant. Ze hebben hun opslag
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gekregen. Wij zullen onze prijs niet verhogen en kijken uit naar prachtige
geluksolifanten in de stoffen die Yvonne en Lydia met Bhagaban samen
hebben ingekocht.

Sagarika (juf van de meisjesschool) geeft uitleg over de wijze waarop de
geluksolifant gemaakt moet worden
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De nieuw gekozen stoffen voor onze geluksolifanten

Manini, het boegbeeld van onze stichting, is tijdens ons bezoek afgelopen
najaar samen met 4 andere leerlingen van de meisjesschool over gekomen uit
Puri. In deze stad wonen zij en volgen ze de schakeljaren om komend
schooljaar toegelaten te worden aan de universiteit. Manini gaat ervoor om te
starten met de opleiding voor Ayurvedisch arts. De meisjes kunnen deze
studie doen dankzij hun prestaties op onze school waardoor zij in aanmerking
komen voor een beurs van de overheid.
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Een onderwerp dat aan de orde kwam tijdens ons bezoek bij de ouders thuis was
de positieve invloed voor de dorpen van de eerste minister Narendra Modi
van India. Hij speelt een belangrijke rol in de opbouw van India en is tegen
corruptie.
In zijn regeringsperiode is er hard gewerkt aan de infrastructuur van India wat te
zien is aan de ontwikkeling van het wegennetwerk. Heel belangrijk voor de
dorpsbewoners is het beleid dat elk huis moet kunnen beschikken over een
eigen toilet. Daarbij is er individuele subsidie voor het opknappen van de
woonhuizen, hetgeen zichtbaar was tijdens onze bezoeken.

Nog steeds ….. al die mensen/bedrijven die ieder jaar opnieuw aan de
meisjes denken. Zo belangrijk die continue steun! Daarmee kunnen we
samen werken aan een toekomst voor de meisjes.
•

•
•
•
•
•
•
•

Een vijftigjarig jubileum van een koorlid werd uitbundig gevierd en haar wens
ging in vervulling: het cadeau was een donatie voor ORISSA ZAL LEVEN! En
kijk eens hoe mooi deze donatie is aangeboden (zie foto boven, met een
geluksolifant als verpakkingsmateriaal)
De yogascholen: Yoga-Surya, Chaire: Ayurveda en Yoga, Yogastudio
Driebergen en Studio Yoga-Wise voor hun doorlopende support.
Ook de ‘nieuwe’ yogascholen die zich sterk hebben gemaakt: Litha Yoga,
Smile Sport, YogaMoyo, Yoga Zaandam en Hof 20
kerken, bedrijven, praktijken, die de meisjesschool een warm hart toedragen
het bedrijf dat het transport van de geluksolifanten naar Nederland regelt en
financieel ondersteunt
een mevrouw uit Noord Limburg die spontaan geluksolifanten cadeau gaf aan
mensen in haar dorp en over ons project heeft verteld op een basisschool.
Toevallig is de olifant haar lievelingsdier!’ (zie bovenstaande foto)
mensen die de opbrengst van hun vrije tijdsbesteding doneren
degenen die i.p.v. cadeaus een gift vragen voor onze stichting
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degene die geluksolifanten geeft aan leerlingen en studenten voor een
examen
de 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
Helpt u de meisjes verder? Een geluksolifant (of 2) in een
geschenkverpakking i.p.v. bloemen, als kraamcadeau, in uw kerstpakket 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 door het bestellen van één van de twee sets wenskaarten?
Wij helpen u graag.

Set 1

Set 2

Bij een periodieke gift voor een periode van 5 jaar is er belastingvoordeel voor u.
Zie daarvoor:
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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

De leerlingen in de rijstvelden bij de meisjesschool, met gebedsgebouw op de achtergrond
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