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90% van wat vrouwen verdienen komt ten gunste van het gezin, dit in tegenstelling tot
wat mannen verdienen waarvan 30-40% in het gezin geïnvesteerd wordt.
(www.girleffect.org)
Jubileum! ORISSA ZAL LEVEN! is in Nederland nu 5 jaar actief voor de meisjesschool.
En met succes. Drie jaar is er € 5.000,00 gedoneerd en één jaar zelfs € 6.000,00. Ook
nu hopen we voor januari minimaal € 5.000,00 te kunnen doneren. ORISSA ZAL
LEVEN! kan dit doen dankzij de hulp van vele donateurs, privépersonen zowel als
bedrijven. Daar kunnen wij allen trots op zijn. Dank!
Minimaal € 5.000,00, want wat komen er een kosten bij kijken om de meisjesschool
goed van de grond te krijgen. Behalve uitbreiding van het huidige schoolgebouw,
moet het internaat er komen, dat vervolgens ommuurd hoort te worden volgens
voorschrift van de Indiase overheid. Bovendien zal de school nog groeien van 37 naar
100 meisjes.
De verwachting is dat de aanschaf van het stuk grond, voor het verblijf van de
meisjes, eind dit jaar/begin volgend jaar een feit zal zijn. De daarop volgende stappen
zijn: watervoorziening, goede elektriciteit en het (goedgekeurde!) hekwerk. Dat
hekwerk is een enorme kostenpost, maar is een verplichting sinds de overval van een
meisjesschool in Pakistan. Bhagaban Dev, de projectleider en het hoofd van de school,
noemt die financiële last een enorme tegenslag. Tegelijkertijd: dit soort kosten hangt
samen met het feit dat het hier om meisjes gaat, waarvoor veiligheid een eerste
vereiste is. Bhagaban ervaart die veiligheid als een grote verantwoordelijkheid.
Na de zomer zijn er 7 meisjes bij gekomen.
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Deze meisjes komen uit de regio van de school omdat nu het internaat er nog niet
staat. Het is voor meisjes die verder weg wonen nog niet mogelijk om aan het
onderwijs van onze school deel te nemen. Met de komst van de nieuwe leerlingen zijn
er inmiddels 5 groepen meisjes die onderwijs ontvangen. Het onderwijs start vanaf
groep 6.
De schoolgaande meisjes krijgen een fiets van het schoolproject zodat ze zo veilig
mogelijk enige afstand kunnen overbruggen.

Inmiddels zit Manini, het gezicht van ons project, in groep 10. Het is belangrijk dat zij
en haar klasgenootjes het onderwijs kunnen voortzetten aan onze school tot en met
groep 15. Dan namelijk kunnen zij deelnemen aan het landelijk schoolexamen,
waardoor zij een beurs kunnen ontvangen voor vervolgonderwijs. Op dit moment
wordt er hard gewerkt om dit voortgezet onderwijs te realiseren: er zijn bijvoorbeeld
gekwalificeerde docenten en lesmateriaal nodig.
Bij (langer durend) onderwijs aan meisjes zullen tienerzwangerschappen afnemen en
zullen er dus minder ongewenste kinderen geboren worden (www.girleffect.org).
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De meisjesschool is nu voor 100% afhankelijk van donaties uit het buitenland. De
Duitse stichting MANINI e.V maakt zich er sterk voor dat de school eigen inkomsten
kan genereren uit arbeidsprojecten, waardoor bovendien de economische situatie van
de bevolking zal verbeteren, omdat mensen hierin werk verkrijgen. Behalve rijst wordt
er niets geproduceerd in de streek Odisha. 45 % van de bevolking leeft er onder de
armoedegrens.
Nu is al de situatie dat de productie van onze geluksolifanten aan verschillende
vrouwen extra inkomsten biedt waardoor zij wat meer onafhankelijk worden. We
vonden het zo leuk om te horen dat het maken van de geluksolifanten de vrouwen
enthousiast maakt om ook andere producten te gaan maken.
Een moeder die kan lezen en schrijven betekent veel voor de ontwikkeling van haar
kinderen en dus ook voor een essentiële verandering van haar directe sociale omgeving,
in kleiner en in groter verband (www.girleffect.org).
Bhagaban Dev is trots: de inspectie is langs geweest en heeft onze school uitgeroepen
tot ‘voorbeeld schoonste school’!
Bent u het overzicht een beetje kwijt? Dit is wat er vanaf de oprichting van
ORISSA ZAL LEVEN! allemaal gebeurd is.
 Eind 2010: eerste steenlegging ondanks tekort aan financiële middelen
 2012: eerste 10 meisjes stromen in en ontvangen onderwijs, dan nog uitsluitend
in de open lucht
 2012: fundament schoolgebouw gelegd echter geen financiële middelen om de
bouw voort te zetten
 Eind 2012: afhankelijk van de financiële middelen die binnenkomen wordt de bouw
gefaseerd hervat
 2013: in totaal 18 meisjes op school
 2014: er zijn 30 meisjes en 2 klaslokalen, en er wordt onderwijs aangeboden in 2
leeftijdsgroepen
 2014: onze geluksolifanten worden door vrouwen in Odisha gemaakt
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2015: in het nieuwe schooljaar is een 5de groep gestart met nog eens 7 meisjes,
waardoor het totaal staat op 37 leerlingen

Dank aan
- al diegenen die incidenteel of structureel een donatie doen, sommigen al trouw vanaf
het eerste jaar van de oprichting van onze stichting.
- kerken, bedrijven, praktijken, die de meisjesschool een warm hart toedragen.
- degene die voor zijn vijftigste verjaardag i.p.v. cadeaus een donatie voor de
meisjesschool heeft gevraagd aan zijn gasten, met een verrassend hoge opbrengst!

een geluksolifant vd jarige voor iedere donatie

- al diegenen die geluksolifanten in consignatie nemen en helpen deze te verspreiden.
- een dagblad dat ons de mogelijkheid gaf ons goede doel onder de aandacht te
brengen. En met goed resultaat!

bestuurslid Yvonne Dekker te gast bij de stichting Olifant?????

dank ook aan meerdere yogascholen (in Nederland en België) die ORISSA ZAL LEVEN!
promoten, geluksolifanten in consignatie nemen en/of de koffie- en theeopbrengst van
dit jaar beschikbaar stellen aan de meisjesschool.
bedrijven die de geluksolifanten afnemen als onderdeel van hun kerstpakket.

4

Feestdagen
De geluksolifanten zijn er graag bij tijdens de feestdagen. Een olifant in een
geschenkverpakking voor uw geliefde? Een kudde geluksolifanten voor uw
medewerkers of cursisten? Olifanten als tafelversiering, of voor in de kerstboom?
Olifanten in consignatie? (= bij u in voorraad, terwijl u ze na het vinden van een
nieuwe eigenaar pas betaalt)
Wij helpen u graag.
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
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