
1 

 

 

Nieuwsbrief november 2019 

 

‘We hope you will join us to support and celebrate a world in 

which children live out their dream’ (Bhagaban Dev) 

 In totaal hebben wij dit jaar € 10.000 overgemaakt naar Odisha.  

 Nu, met de kerst in het vooruitzicht, hebben we goede hoop op nog een 

donatie aan de meisjes voor 2019. Dat doen we samen met u. 

 

 We hebben onlangs een kudde van 5000 geluksolifanten ontvangen 

en wat zijn ze mooi. Tijdens onze reis naar Odisha in 2019 hebben 

Yvonne en Lydia met de vrouwen uit de dorpen gewerkt aan de 

kwaliteit. Daarna hebben Sagarika en Ahyala de supervisie gehouden 
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over de productie. De ‘salarisverhoging’ die de vrouwen gevraagd 

hadden, blijkt dubbel en dwars verdiend. Groot en klein: we worden er 

blij van. 

   
Onze penningmeester Frank samen met kleindochter Jente 

 Het grootste nieuws in deze periode gaat over de bouw van het 

internaat. 

 

 
 

Er zijn inmiddels in 1 gebouw 8 ruimtes gerealiseerd. 10 meisjes voor 

elke slaapruimte. 
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 Momenteel wordt er hard gewerkt aan een entreegebouw dat bestemd 

is voor kantoor en bewaking. Bewaking is noodzakelijk en van 

rijkswege verplicht voor de veiligheid van de meisjes. Net zoals het 

hekwerk een hoge kostenpost was, is ook deze beveiligingsmaatregel 

duur in ons project. 

 
 

 Ook voor Ahalya, het hoofd van de school, wordt een verblijfsruimte 

gebouwd. Zij gaat daar wonen zodra het internaat in gebruik genomen 

wordt.  
 Er komen 2 gastenkamers voor stagiaires, sponsors van het project, 

studenten enz.  

 Er is een start gemaakt met de bouw van de keuken en de eetzaal 

 
Feestelijke start van de bouw van de keuken en de eetzaal 
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Ahalya(rechts) en Sagarika (links) leggen de funderingssteen voor keuken en eetzaal 
 

 Voor het internaat kan openen moeten de 10 badkamers en de 10  

toiletruimtes gebouwd zijn.   

 Intussen gaan er al wel dagelijks 43 meisjes uit de omgeving op en neer 

op hun roze fiets van huis naar school en terug. Straks als het internaat 
in gebruik genomen wordt komen er meisjes uit de hele deelstaat Odisha. 

Volgens plan groeit de school ieder jaar met 40 nieuwe leerlingen tot een 

totaal van niet 100 maar 400 meisjes!  

 Zoals het er nu naar uit ziet gaat het meisjesinternaat in februari 2020 

van start. Hulde aan Bhagaban Dev! 

 
 

 ‘I feel younger and younger to serve the children although my 

body is getting older’ (Bhagaban Dev) 
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 Helpt u de meisjes verder? Een geluksolifant (of 2) in een 

geschenkverpakking i.p.v. kerstgeschenk, 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, het 

geluk van eenvoud, beweging of speelsheid met één van onze kaarten. 

Voor een gift van € 12,00 (inclusief verzendkosten) sturen wij u de 

kaarten toe. 
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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 gelukolifanten naar Nederland jaar in 

jaar uit trouw financieel ondersteunt en regelt 

● De yogascholen: Yoga-Surya, Chaire: Ayurveda en Yoga, Yogastudio 

Driebergen, Rugbalans Rugzorg, Yoga Zaandam, Yogastudio St.-

Amandsberg 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 

● 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 

 

 

http://www.orissazalleven.nl/donaties.html
http://www.orissazalleven.nl/
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de leerlingen voor hun nieuwe woonruimte 

 

 
Dromen vangen 


