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Nieuwsbrief mei 2020 

   

 

‘Onderwijs is onderwijs. We zouden alles moeten leren en dan kiezen welk 

pad we willen volgen. Onderwijs is niet oosters of westers, het is menselijk’ 

(Malala) 

 

 Corona teistert de wereld, dus ook India. Ook daar is een lockdown en 

sinds de uitbraak zijn al 200 miljoen mensen teruggevallen in armoede (AD 

25-04-2020). 

 

 Onze ashram in Odisha heeft ingrijpende maatregelen moeten treffen. De 

meisjes gaan niet naar school, conform de regels van de regering, wat alle 

betrokkenen zeer betreuren omdat de school hen meer veiligheid biedt dan de 

thuissituatie; óók ter voorkoming van corona. De overheid heeft besloten 

dat de scholen niet voor september mogen starten, afhankelijk van de 

ontwikkeling van het virus. 

 

 Door armoede zijn de hygiënevoorzieningen in de omliggende dorpen 

beperkt, en de zorg dat corona de bevolking in de greep krijgt is daarom 

groot. Vanuit die zorg zijn er vanuit de ashram middelen verstrekt aan een 

groep vrouwen voor het maken van mondmaskers, zodat de dorpelingen 

zich beter kunnen beschermen.  
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Meisjes van de ashram delen de gemaakte mondmaskers uit 

 

 

 De huidige crisis heeft de bouw van de campus totaal stilgelegd. We 

informeren jullie toch graag over de ontwikkelingen die aan de lockdown 

vooraf gingen.  

 

 De nieuwe panden voor de campus zijn inmiddels voor een belangrijk 

deel gebouwd met ruimtes als slaapzalen, keuken, eetzaal en receptie. Wat 

nog te doen staat is de aanleg van de watervoorziening voor de toiletten en 

de badruimtes en de afwerking van het casco. 
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       De meisjes trots bij hun nieuwe school 

  

 Het streven was dat in juli ook meisjes uit de grotere regio naar school 

zouden komen en het internaat in gebruik genomen zou worden. Door 

de corona gaat dat niet lukken. De hoop is nu gevestigd op september.  

 

 Tot slot ...  

 

Het is onze grote wens dat in Odisha iedereen gezond blijft: de 

meisjes, de leerkrachten, Bhagaban Dev …  

 

Maar ook naar jullie, onze trouwe donateurs en iedereen die ons initiatief 

een warm hart toedraagt, gaan onze gedachten. Voor velen zal dit een 

moeilijke tijd zijn.  

 

Daarom: alle goeds en blijf alsjeblieft gezond allemaal!  

 

Een doos vol geluk voor iedereen! 
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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.  

Stg ORISSA ZAL LEVEN  

Dank! voor uw steun aan de meisjesschool, ORISSA ZAL LEVEN! 

Yvonne Dekker, Frank Sturkenboom, Lydia Dekker-Groot 
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