Nieuwsbrief 4, mei 2013

Flitsend nieuws 4
Er is in 2012 € 6.000,00 gedoneerd aan de meisjesschool. Het streven is om dit
ook in 2013 te realiseren. Helpt u mee?
Er zijn inmiddels 18 meisjes die onderwijs krijgen. Tot nu toe is dat dagonderwijs
en in de open lucht, maar het schoolgebouw is in aanbouw. Op dit moment
worden de muren gepleisterd en de vloeren gelegd. Waarschijnlijk zal de school in
de zomer in gebruik genomen worden.
Helaas moeten de meisjes nu nog na schooltijd naar huis, wat erg gevaarlijk is.
We hebben dat in het nieuws van de afgelopen periode kunnen volgen. We hopen
dat er snel genoeg financiële middelen zullen zijn om voor de meisjes, net als
voor de jongens, een woonvoorziening te kunnen bouwen. Dan zijn ze beschermd.
Behalve de vertrouwde geluksolifanten zijn er momenteel beperkt sjaals
beschikbaar voor een donatie. Het bedrag daarvoor is minimaal € 10,00.

Het schoolgebouw voor de meisjes

Ontvangen donaties:
Wat waren we blij met het bruidspaar die als bedankcadeautjes geluksolifanten
uitdeelden!
Ook hebben we inmiddels een paar donateurs die ORISSA ZAL LEVEN! meerdere
jaren structureel steunen. Dat geeft een goede bodem. Belastingtechnisch kan het
lonend zijn meerjarige giften vast te laten leggen bij de notaris.
Een nichtje en haar tante die een kinderboekje hebben uitgegeven, hebben voor
ieder exemplaar een extra bedragje gevraagd voor de meisjes van Orissa.
De eigenaar van een coachingsbedrijf heeft financieel een goed jaar gedraaid en
heeft onze stichting daarin mee laten delen met een ´eindejaarsgift´.
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Meerdere yogascholen promoten ORISSA ZAL LEVEN! door geluksolifantjes aan
hun leerlingen te schenken en door te helpen de olifanten verder te verspreiden.
Degene die naast haar reguliere werk wel eens een schrijfopdracht doet, doneert
de onkostenvergoeding die zij hiervoor ontvangt aan ORISSA ZAL LEVEN!
Een docente laat de geluksolifanten los in haar school, waar docenten en
leerlingen enthousiaste donateurs worden.
Een bedrijf heeft de geluksolifanten als relatiegeschenk gegeven.
Medewerkers van een eetcafé hebben de fooien van nieuwjaarsdag gedoneerd
met een verdubbeling van de eigenaar!
Onze trouwe vrijwilliger heeft weer een groot bedrag aan donaties weten te
verzamelen.

De meisjes komen op de fiets naar school

Bestuurslid Hannah was op reis in India en Orissa

Als u denkt voor de geluksolifanten nieuwe eigenaars te kunnen vinden
geven wij ze graag in consignatie. Onze ervaring is dat dit heel goed werkt
en dat mensen enthousiast zijn. De minimale donatie in ruil voor een
geluksolifant is nog steeds € 5,00.
Voor meer informatie betreffende het project en de doelstellingen zie
www.orissazalleven.nl
Stichting ORISSA ZAL LEVEN!
www.orissazalleven.nl
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Dank! voor uw steun aan de meisjesschool, ORISSA ZAL LEVEN!
Hannah Wiggins,
Frank Sturkenboom,
Lydia Dekker-Groot
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