Nieuwsbrief 3, October 2012

Beste vrienden van ORISSA ZAL LEVEN!
Er is bericht van Bhagaban Dev, de initiatiefnemer/uitvoerder ter plaatse van het Orissaproject,
met de vraag of wij zijn informatie willen doorgeven. Belangrijk is dat de meisjesschool gestart
is met 10 leerlingen en dat het plan is dat er dit schooljaar 8 kinderen bijkomen. Dus
onderwijs wordt er inmiddels gegeven aan de meisjes. Het onderkomen, zodat zij intern
kunnen wonen net als de jongens, moet nog gebouwd worden. De fundering voor de school is
gelegd. De lessen vinden vooralsnog buiten plaats. Ook Manini, het meisje van de film op de
website, volgt inmiddels de lessen.
Bhagaban Dev wil de donateurs in Nederland bedanken: ‘De steun uit Nederland is onmisbaar
in deze wildernis met tegenslagen. Dankzij de donaties kunnen wij de kinderen helpen in hun
ontwikkeling.’

Manini en Bhagaban Dev

Onderwijs buiten

De Heilige familiekerk in Houten heeft een collecte gehouden voor de meisjesschool. Na afloop
van de viering konden er ongeveer 80 olifanten met een nieuwe eigenaar mee. Een geweldige
opbrengst voor ORISSA ZAL LEVEN!
We hebben de eerste donateur die de stichting steunt met een vaste Maandonatie. Dat geeft
continuïteit.
Tijdens het Europese bekervoetbal is er door het bedrijf Atradius een voetbalpool opgezet,
waarbij een deel van het ingelegde geld voor de meisjesschool bestemd is. Onderstaande tekst
ontvingen wij van Atradius:
‘ORISSA ZAL LEVEN or why the EURO makes sense
Back in June we tried to combine some fun, a critical subject, which today received the Nobel
Price for peace and charity activities and it worked out. We have asked several Atradius
colleagues in several countries to participate in a betting game for EURO football tournament,
in which they had to contribute to “ORISSA ZAL LEVEN!” (minimum 10 EURO, but a lot of them
gave more). Whilst the EURO every participant received every day a list about their status in
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the game, which helped to start the day with a nice, non-work related topic. Some said, that in
these days the position of the list was more important than the working topics, but these are
only rumours. At the end we could collect EUR 1.000 and a lady in Cardiff and two gentlemen
in Namur and Copenhagen have been happy to receive a “ORISSA ZAL LEVEN!” branded bottle
of champagne and “ORISSA ZAL LEVEN!” branded mugs (see picture).

Onze supervrijwilligers vanaf het eerste uur, Angela Raanhuis en Yvonne Dekker, willen we
bedanken voor hun enthousiaste inzet voor de meisjesschool
Dank aan stichting Careyn, zorginstellingen, die verschillende artikelen beschikbaar stelden die
na een fusie in Nederland onbruikbaar waren: pennen, rugtasjes en polo’s.
Meerdere enthousiaste mensen hebben olifanten in consignatie genomen om ze verder de
wereld in te zenden (te verkopen). Dit blijkt een groot succes, waardoor de geluksolifanten niet
alleen in Nederland maar ook in België, Duitsland en Engeland terecht zijn gekomen. Het geluk
verbreidt zich!
NIEUW NIEUW NIEUW! Vanaf begin oktober komen er kleine geluksolifanten mét een lusje
voor in de kerstboom, voor aan een tas, als sleutelhanger, voor geluk in je auto etc.

Het streven is om net als in 2011 dit jaar € 5.000,00 te doneren aan de meisjesschool. Helpt
u mee?
Voor meer informatie betreffende het project en de doelstellingen zie www.orissazalleven.nl
Stichting ORISSA ZAL LEVEN! 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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