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Beste vrienden en belangstellenden van ORISSA ZAL LEVEN! 

Doelstelling en doelgroep  

Een zelfstandig, onafhankelijk bestaan voor de bevolking van Odisha te ontwikkelen is 

een traject voor een lange adem. De opleiding van jongeren is een eerste belangrijke 

stap om een krachtig, steunend ontwikkelingsproject te creëren. Het directe doel van 

onze stichting is het bouwen, in stand houden en ontwikkelen van een meisjesschool met 

verblijf. 

 Eind 2014 was Bhagaban Dev, de initiatiefnemer van ons project, voor onze Duitse 

‘zusterstichting’ in Duitsland. Daar was Lydia Dekker-Groot van onze organisatie in de 

gelegenheid om hem opnieuw een donatie van € 5.000,00 te overhandigen. Wat een  

mooi resultaat! 

 

 
 



 Bhagaban vertelde tijdens die gelegenheid dat hij graag lesgeeft aan de meisjes als 

hij daar maar even gelegenheid voor heeft. Hij vindt de meisjes leergierig, 

enthousiast en gemotiveerd.  

 Ook vertelde hij over de jaarlijkse ‘open dag’, waar veel geïnteresseerde ouders en 

kinderen kwamen: kinderen die popelen om de kans te krijgen om te leren. Bhagaban 

zou graag aan meer kinderen die kans willen geven …. Voor de meisjes zijn er zeker 

groeimogelijkheden. Als er voldoende financiële middelen zijn, zullen er nog 70 

meisjes aangenomen worden. 

 Toen Lydia Bhagaban sprak was hij voornemens een reis met 10 meisjes te maken 

naar de ashram in Rishikesh voor hun spirituele en culturele opvoeding. De reis is 

gesponsord door donaties gedaan aan deze ashram, met als doel kinderen uit heel 

India deze kans te geven. Hij vertelde dat de meisjes er vol spanning naar uitkeken. 

Reizen hadden ze nog nooit gedaan. 

Inmiddels zijn ze een belangrijke ervaring rijker. Op bijgaande foto’s kunt u een 

indruk krijgen van het optreden van onze meisjes: de Odishadans die betekenisvol is 

door ondermeer een subtiel handenspel. 

 

   
 

 Omdat er nog geen internaatsvoorziening is, moeten de meisjes nu nog dagelijks 

naar huis. Bovendien kunnen geen kinderen uit verder gelegen dorpen aangenomen 

worden. Ook voor de veiligheid is de realisatie van het internaat dringend nodig! 

 Het belang van scholing van meisjes is inmiddels wereldwijd een onderwerp. Denk 

aan de Nobelprijs aan Malala, die tijdens de overhandiging de woorden sprak: ‘Ieder 

meisje op de wereld heeft recht op onderwijs.’ 

 Door het maken van de geluksolifanten helpen de vrouwen van Odisha mee aan ons 

project voor de meisjesschool en hebben zijzelf een inkomstenbron. 

 
In de promotie van de geluksolifant maken we vorderingen. We hebben een kleurrijke 

verpakking laten maken zodat de olifant op nog feestelijker wijze cadeau gedaan kan 

worden. Voor een donatie van minimaal € 5,00 heeft u al een geluksolifant. Voor  

€ 7,50 ontvangt u deze mét cadeauverpakking. Ideaal ook voor bedrijven: uw 



kerstpakket, een relatiegeschenk of een attentie bij een jubileum voor die ‘krachtige, 

betrouwbare’ medewerker. De symboliek van de olifant biedt vele mogelijkheden! 

 Dank aan onze sponsors. De één doneert incidenteel, een ander maandelijks of 

tweemaal per jaar, een ander zet zich in door geluksolifanten in consignatie te 

nemen, weer iemand zorgt voor transport vanuit India … Een bijzondere gift dit jaar 

kwam op Internationale Vrouwendag onder vermelding van ‘…. Voor de vrouwen van 

morgen’. Onder onze donateurs zijn ook bedrijven of bedrijfjes die ons structureel 

steunen. Dat helpt allemaal! 

 

Voor meer informatie betreffende het project en de doelstellingen zie 

www.orissazalleven.nl   
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Dank! voor uw steun aan de meisjesschool, ORISSA ZAL LEVEN!  

Yvonne Dekker, Frank Sturkenboom, Lydia Dekker-Groot   
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