Nieuwsbrief mei 2021

‘There are two powers in the world: one is the sword and the other is
the pen. There is a third power stronger than both, that of women’
(Malala)

Corona is dichtbij gekomen. We hebben vervelend en inmiddels ook
weer goed bericht ontvangen. Tijdens een ziekenhuisopname vanwege
klachten in april, is bij Bhagaban Dev Corona vastgesteld. Gelukkig is hij
recent ontslagen. Ook docente Ahalya en andere stafleden van de
campus hebben het virus opgelopen. Wij wensen iedereen van harte een
goed herstel en veel sterkte.
Het is ongelooflijk, maar ondanks het Coronajaar hebben we 2020 financieel
positief afgesloten. We konden nog eens € 3.000,00 overmaken. Hulde aan
iedereen die ons zo steunt. HARTVERWARMEND en fantastisch die continuïteit
voor de meisjesschool.
Dit keer geven we de ‘eervolle vermeldingen’ maar eens bovenaan in de
Nieuwsbrief, zonder daarbij al die andere trouwe donateurs uit het oog te
verliezen.
- Jannie, wat heb je met je dochter Erna en anderen veel opgehaald door
jullie breiwerken. Alles voor de meisjes!
https://www.facebook.com/HooglandHandwerk
- Marijke, wat een mooi aanbod om onze stichting te kiezen als goed doel
voor jouw creatieve website https://www.omorfo-doro.nl
- Spontaan kregen we een ‘ambassadeur’ in Arnhem. Paulien, wat heb je
veel geluksolifanten verspreid.
- Yogascholen zijn al jaren één van onze belangrijkste donateurs. Ondanks
alle problemen die er zijn … tóch blijven gaan voor onze meisjes! Dank
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-

aan: Yoga-Surya, Himalayayoga Enschede , Yogastudio Driebergen,
Yogastudio St.- Amandsberg, Pureyoga en Studio Yoga-Wise.
Na onze vorige Nieuwsbrief over de invloed van Corona op de plaatselijke
bevolking in Odisha, hebben nog zoveel mensen een donatie gedaan.
Dank.

De meisjes voor de poort van hun nieuwe campus. Poort en omheining zijn er volgens
overheidsvoorschrift voor hun bescherming.

Het coronavirus heeft enorm toegeslagen in India en momenteel is de
noodsituatie uitgeroepen. Volgens de laatste berichten zijn er 300.000
besmettingen per dag, en vele mensen sterven onder de meest erbarmelijke
omstandigheden. Ondanks dat vanaf april ook het platteland in aanmerking
komt voor vaccinatie, is de streek Odisha door slechte wegen moeilijk
bereikbaar voor inentingsteams. Dat baart ons zorgen.
Corona heeft uiteraard ook de ontwikkeling rond de campus vertraagd en de
meisjes konden lange tijd niet naar school.
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Het goede nieuws was dat vanaf begin april onze meisjes in de ochtend les
op de campus kregen. Wat een enorme mijlpaal.
Zeer recent hebben wij echter vernomen dat er, door de snelle verspreiding
van het virus en de overheidsmaatregelen, opnieuw geen lessen gevolgd
kunnen worden, met als gevolg dat de meisjes noodgedwongen in hun
huiselijke omgeving verblijven waar de kans op besmetting aanzienlijk groter
is dan op de campus. Dit tot groot verdriet van Bhagaban en de staf, die hen
overdag het liefst in de meer veilige omgeving van de campus zouden zien.
Er zijn ook ontwikkelingen die ondanks Corona doorgang vinden. Zo wordt er
hard doorgewerkt om de campus te transformeren van een bouwplaats tot
een levendige plek van uitwisseling en leren.

Onderwijs op de nieuwe campus

‘Young women become leaders, because we need you to bring love
and compassion to the world!’
(Dalai Lama)
Met deze wijsheid in gedachten bouwen wij mee aan de meisjesschool in
Odisha. Door Vedische educatie van onze meisjes wordt een groter doel
gediend voor de ontwikkeling van de staat Odisha. Vanuit de scholing
waarbij integriteit, ethische principes en de ontwikkeling van de eigen aard de
basis zijn, zijn zij de steen die in het water valt en een beweging in gang zet.
Op de foto hieronder staan de meisjes in de gebedsruimte in aanbouw. Hier
vinden de Vedische rituelen plaats, zoals offervuren.
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En hoe gaat het intussen met jullie, trouwe donateurs en iedereen die ons
initiatief een warm hart toedraagt, vragen we ons af … ? Voor velen zal dit een
moeilijke tijd zijn. Daarom: alle goeds en blijf alsjeblieft gezond allemaal!
Tot slot, zoals gebruikelijk, de ‘zakelijke’ informatie.
Helpt u de meisjes verder? Een geluksolifant (of 2) in een
geschenkverpakking i.p.v. kerstgeschenk, bloemen, als kraamcadeau, of voor
een zieke? Een kudde olifanten voor uw medewerkers of cursisten? Of neemt u
olifanten in consignatie? (= bij u in voorraad, terwijl u ze na het vinden van een
nieuwe eigenaar pas betaalt). Draag het geluk uit!

Vier van de vrouwen die de geluksolifanten maken, met links docente Sagarika
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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.

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.
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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