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Doelstelling en doelgroep
De stichting stelt zich ten doel het ondersteunen van de bevolking in Orissa te India om
een zelfstandig onafhankelijk bestaan te ontwikkelen. De opleiding van jongeren is een
eerste belangrijke stap om een krachtig steunend ontwikkelingsproject te creëren.
 Het huidige hoofddoel is het bouwen van een meisjesschool en ondersteuning aan de
inmiddels bestaande jongensschool.
 Verhogen/ontwikkelen infrastructuur en medische zorg
 Verbeteren irrigatie en ecologische ondersteunende landbouw
 Inschakelen en verenigen van organisaties met het project en het implementeren van
groene energie
Olifanten in beweging
De geluksolifant is het symbool van de stichting ORISA ZAL LEVEN. Geluk voor de
meisjes in Orissa, omdat de olifant helpt bij het realiseren van een meisjesschool, en …
geluk voor degene die deze olifant cadeau krijgt of geeft!
Met name rond de Kerst zwierven kuddes olifanten door Nederland, allerlei bedrijven,
yogascholen en individuele mensen gaven de geluksolifant cadeau. Personeelsleden
kregen een olifant als symbool voor het nieuwe bedrijfslogo waar een olifant op figureert.
Heel veel beweging ontstond er bij personeelsleden van een ziekenhuis die een deel van
de opbrengst van de sponsorloop beschikbaar stelden aan de meisjesschool van ORISSA
ZAL LEVEN. Soms blijken de kopers van de geluksolifanten succesvolle doorverkopers te
zijn, waardoor vele honderden olifanten een eigenaar hebben gevonden. Wilt u dat ook
aangaan? Wij geven de geluksolifanten graag in consignatie, zodat u ze zonder kosten te
maken kunt verspreiden.
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Bezoek Bhagaban Dev aan Nederland
Bhagaban Dev is de initiatiefnemer en degene die leiding geeft aan het project in Orissa.
Op uitnodiging van een yogavriend uit Duitsland kon hij Europa bezoeken en was er voor
ons de bijzondere gelegenheid om hem te ontmoeten. Bhagaban Dev heeft enkele dagen
bij één van ons gelogeerd, waardoor we hem konden laten kennismaken met
verschillende vormen van onderwijs in Nederland: een Vrije School en een
opleidingsinstituut voor biologisch dynamische landbouw. Het was mogelijk om een
geïnteresseerde specialist van een Academisch Ziekenhuis te bezoeken, om te
onderzoeken of er kans is op medische ondersteuning/scholing vanuit Nederland.
Ook is er een avond georganiseerd met een enthousiaste groep geïnteresseerden,
waardoor het project dichterbij kwam en ging leven.

Bhagaban Dev in de Vrije School

Meisjesschool
Het fundament van de meisjesschool is gereed, waarna de bouw stil kwam te liggen bij
gebrek aan geld. Wel zijn er inmiddels 10 meisjes uit de nabije omgeving die dagelijks
onderwezen worden. Eén van hen is Manini, het meisje van de film die op onze website
te vinden is. Het gaat nu nog om dagonderwijs, buiten, waarna de kinderen weer naar
huis gaan. Deze activiteit is een direct resultaat van de ontvangen donaties, mede van
onze stichting! Op haar reis in India, bezocht bestuurslid Hannah kort ons project. Ze kon
het onderwijs aan de meisjes meemaken en heeft zelf een les over Nederland gegeven.
Een andere bekende van de stichting heeft eveneens Orissa bezocht en de meisjes een
creatieve les gegeven. Het project is zeer geïnteresseerd om mensen te ontvangen die op
een of andere wijze iets te bieden hebben: gastles Engels, aardrijkskunde, sport of het
overdragen van kennis aan de projectleiding m.b.t. landbouw, zonne-energie,
gezondheid e.d. Heeft u iets te bieden dan bent u van harte uitgenodigd! Er is een
eenvoudig onderkomen beschikbaar.

Hannah en Manini (witte sjerp)
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Belangrijkste streven voor de meisjesschool is de bouw van 2 klaslokalen met sanitaire
voorzieningen, daarvoor ontbreekt nog € 12.000. Daarnaast moet er een onderkomen
gebouwd worden voor de overnachting van de meisjes, zodat het internaat kan starten.
Op dit moment wordt er een waterbron aangelegd voor het sanitair en komt er
elektriciteit d.m.v. plaatsing van een kleine installatie voor zonne-energie. Bijkomend
doel van het gebruik van zonne-energie is de kinderen te leren over de mogelijkheden
van deze energiebron. Een verder gelegen doel van het project is om zonne-energie in te
zetten als commercieel middel, waardoor het project zichzelf kan voorzien.

De meisjes hebben nu nog altijd buiten les

Eerste donatie van ORISSA ZAL LEVEN aan de meisjesschool
Eind 2011 toen de stichting ORISSA ZAL LEVEN krap 1 jaar jong was, kon een bedrag
van € 5.000 overgemaakt worden. Dank aan allen die hier op wat voor manier dan ook
een bijdrage aan geleverd hebben. Blijf met ons enthousiast en houd de geluksolifanten
in beweging, zodat de bouw van de meisjesschool kan doorgaan!
Contact
Stichting ORISSA ZAL LEVEN!
www.orissazalleven.nl
rek.nr. 19 83 97 259
t. n. v . ORISSA ZAL LEVEN!
Dank! voor uw steun aan de meisjesschool, ORISSA ZAL LEVEN!
Hannah Wiggins
Frank Sturkenboom
Lydia Dekker-Groot
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