
 

Nieuwsbrief oktober  2020 

         

‘girls, women, mothers they are the ground for growth, save them like a 

diamond‘ (Bhagaban Dev) 

 Corona heeft ook India platgelegd. Vanuit de overheid is de sluiting van de 

scholen uitgebreid van begin september naar eind oktober. De laatste 

berichten van Bhagaban zijn dat ook in Odisha het coronavirus zich snel 

verspreidt. De meisjes zijn terug in de armoedige omstandigheden waarin zij 

thuis leven. Bhagaban had het veiliger gevonden hen op school te hebben 

ter preventie van besmetting en om hen van onderwijs en gezonde voeding te 

kunnen voorzien.  

 

                     leerling  thuis 



 

 

 Corona heeft ook de ontwikkelingen rond de bouw belemmerd. We hadden 

gehoopt nu iets te kunnen vertellen over de ingebruikname van de campus en 

de groei van de school met wel 40 leerlingen. Helaas ... 

 

 En dit allemaal terwijl nieuwsberichten ons wijzen op de groei van het 

aantal kindhuwelijken, juist in deze coronatijd. De verwachting is dat ‘de 

komende 10 jaar dertien miljoen meer jonge meisjes en vrouwen gedwongen 

zullen worden te trouwen. Door armoede vanwege het wegvallen van een 

inkomen zullen ouders eerder hun dochter uithuwelijken, want dan heb je een 

mond minder te voeden’ (AD 9-5-2020).  

 

 Eigenlijk zou dit een feestelijke Nieuwsbrief moeten zijn: 10 jaar ORISSA 

ZAL LEVEN! Wat hebben we met u samen veel bereikt!  

 We geven een terugblik in beeld: 2010 tot 2020.  

                Deelstaat Odisha, voorheen Orissa   

 De jongensschool was al jaren een feit toen een meisje huilend aan de poort 

stond. Ze wenste na haar dood als jongen terug te komen, zodat ook zij 

onderwijs zou krijgen.  

 

 Binnen 2 jaar na de start van ORISSA ZAL LEVEN! gingen de eerste meisjes 

naar school. Er was geen gebouw. Zij ontvingen buiten onderwijs en waren 

zo blij.  

                

 



   
 

 In 2014 zijn er 2 klaslokalen, en wordt er onderwijs aangeboden in 2 

leeftijdsgroepen.  

 

       
 

 Vanaf dat moment worden ook onze geluksolifanten door vrouwen in Odisha 

gemaakt. 

 

                



 

  In 2015 is er een 5de groep gestart. 

 

               
     Eerste gebouw met 2 klaslokalen 

 

 2016: alle meisjes een roze fiets, zodat ze zo veilig mogelijk naar school 

kunnen komen. 

   

               
 

 Vanaf 2017 wordt computeronderwijs mogelijk dankzij een donateur uit 

Nederland. 

 

               
 



 2018: de grond voor de bouw van de campus is eindelijk een feit en er 

wordt met de bouw van de omheining gestart. 

 

 2020 de bouw van het internaat vordert gestaag tot corona de wereld 

regeert.  

                     
 

 Voor alle goede doelen in Nederland geldt dat corona donaties erg heeft 

doen afnemen. Dat merken wij ook. Allerlei acties zijn niet mogelijk nu. 

 

 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!  

 

Blijft u ons steunen door het doneren voor geluksolifanten? Of door 

geluksolifanten in consignatie te nemen? Wij sturen ze u graag op. Ze zijn nog 

steeds dierbaar als attentie of straks voor in de kerstboom. 

 

                              



                 

 

Of helpt u door het bestellen van een set wenskaarten?  

We hebben 2 sets dubbele kaarten gemaakt. Eén set laat de meisjes zien 

tijdens hun activiteiten op school. Set 2 laat de meisjes zien in de meest 

bijzondere asana’s. De afbeeldingen zijn inspirerend voor allerlei 

gelegenheden: wens iemand souplesse, concentratie, samenzijn, het geluk 

van eenvoud, beweging of speelsheid met één van onze kaarten. Voor een gift 

van € 12,00 (inclusief verzendkosten) sturen wij u de kaarten toe. 

 

  
 

 

Dank aan 

● al diegenen die spontaan een donatie hebben gedaan na het lezen van 

onze vorige nieuwsbrief waarin voor het eerst is gesproken over de invloed 

van corona op de armoede in India en op onze school 

● een donateur die een aantal winkeliers een geluksolifant cadeau heeft 

gedaan omdat ze het zo moeilijk hebben in coronatijd en altijd zo lief en 

behulpzaam zijn 

● een donateur met een facebookpagina die daar haar handwerken verkoopt 

en de opbrengst beschikbaar stelt aan de meisjesschool 

● degene die haar tandarts een olifantje gaf na een nare behandeling. Het 

geluksolifantje pronkt nog steeds op de balie!  

● iemand die bij ziekenhuisopname iedereen met een geluksolifant bedankt 

heeft 

● degenen die incidenteel of structureel een donatie doen, sommigen al 

trouw vanaf het eerste jaar (2010) van de oprichting van onze stichting 

● kerken, bedrijven, praktijken, die de meisjesschool een warm hart 

toedragen 

● het bedrijf dat het transport van de gelukolifanten naar Nederland jaar in 

jaar uit trouw financieel ondersteunt en regelt. Ook nu weer, ondanks 

corona. 

● de yogascholen: Yoga-Surya, Chaire: Ayurveda en Yoga, Yogastudio 

Driebergen, Rugbalans Rugzorg, Yoga Zaandam, Yogastudio St.- 

Amandsberg, Pureyoga en Studio Yoga-Wise voor hun doorlopende support 

 



       
       Creatief met olifanten 

 

Wat is die steeds terugkerende steun belangrijk voor de continuïteit! 

 

● mensen die de opbrengst van hun vrijetijdsbesteding doneren 

● degenen die i.p.v. cadeaus een gift vragen voor onze stichting 

● een donateur die in plaats van huur voor een vakantiehuisje een donatie 

voor onze stichting vraagt 

● al diegenen die met hun aandacht een steun zijn voor ons project op welke 

wijze dan ook 

 

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

 

Bij een periodieke gift voor een periode van 5 jaar is er belastingvoordeel voor 

u. Zie daarvoor:  

http://www.orissazalleven.nl/donaties.html  

U kunt bij deze link kennis nemen van de te nemen stappen en doorklikken 

naar het benodigde formulier 

 

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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