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‘Veiligheid zou een geboorterecht moeten zijn.’
(Clemantine Wamariya verhalenverteller en activist)
Vaker hebben we in de Nieuwsbrieven aandacht gegeven aan de
veiligheid van meisjes in India en op onze school in het bijzonder. De
peperdure omheining voor de nieuwe school staat er symbool voor. Het is
ook een verplichting vanuit de overheid om een schoolgebouw voor meisjes
op die manier te beveiligen.
Covid maakt de positie van meisjes in India extra kwetsbaar, met
name voor die meisjes die nu niet naar school kunnen. Als meisjes bij huis
lopen is de neiging om hen uit te huwelijken weer voor de hand liggend.

Wat hadden wij graag de meisjes uit wijdere omgeving al op de ashram
gehad! En dat is precies waar het nu vastloopt.
Er heerst angst in de dorpen omdat besmettingen met Covid aan de orde
van de dag zijn.
De vaccinatiegraad in India is 75 % voor de eerste dosis. Op het
platteland waar wij mee te maken hebben loopt dat percentage achter. De
bevolking in India wordt vanaf 18 jaar gevaccineerd, waarbij de overheid
vaccinatie niet verplicht stelt. Onze meisjes van 18 jaar en ouder hebben
inmiddels hun 1ste vaccinatie ontvangen.

Wat zouden wij u graag grootse ontwikkelingen vertellen, maar Covid … Nog
steeds is het risico dat opnieuw de deuren van de school gesloten worden,
ondanks dat onze meisjes op de ashram zoveel beter beschermd zijn qua
hygiëne en dus besmetting dan in hun woonomgeving.
Het goede nieuws is dat alle 43 meisjes overdag naar school komen en
les krijgen. Vooralsnog ontvangen zij onderwijs in en om het oude
schoolgebouw.

In het oude schoolgebouw

Het nieuwe gebouw staat er in grote lijnen, zoals u weet. Echter de
finishing touch ontbreekt op alle fronten. Niet alleen in Nederland maar ook
in India vallen donaties weg door Covid. Dit heeft gevolgen voor de aanschaf
van inventaris zoals meubilair, inrichting slaapkamers, linnengoed e.d. Blijft u
met ons de meisjes steunen? Zegt het voort en laat de geluksolifanten lopen!
Voor wat betreft de bouw moeten deuren en raamkozijnen nog geplaatst
worden, vloeren nog gelegd, badkamers ingericht, wanden geschilderd …
Timmerlieden, loodgieters, schilders en andere vakmensen zijn overbelast
door achterstallig werk vanwege de lockdowns. Aan een kant speelt het
ontbreken van geld en aan de andere kant speelt de krapte aan
arbeidskracht ons parten bij de realisatie van de nieuwe campus op
korte termijn.
Alle inspanningen zijn erop gericht de nieuwe ashram gebruiksklaar te maken.

Bhagaban, docenten en leerlingen bij hun nieuwe schoolgebouw

‘Our girlsschool is not just a school to impart some academic
information, but a school to develop an all-round personality of a
person.’ (Bhagaban Dev)

Ahalya

Sagarika

Vanaf de start van onze meisjesschool zijn Sagarika en Ahalya de 2
leerkrachten. Omdat de Vedische leer de basis is voor het onderwijs
vinden de lessen zoveel mogelijk buiten in de natuur plaats, waarbij
interactie is met elkaar en het leven buiten. Hiermee onderscheidt het
onderwijs van onze school zich in hoge mate van het standaardonderwijs
in India, waarbij binnen les gegeven wordt en de leerkracht vóór de klas
staat om kennis over te dragen. Óns onderwijs start met asana’s,
yogaoefeningen. Ahalya is grootgebracht in de Vedische cultuur en daarin
opgeleid. Voor Sagarika geldt dat zij hierin is bijgeschoold alsook voor
verdere specialisaties zoals in het Engels.
Positief in deze periode is dat vijf oudere leerlingen zijn geselecteerd voor
de docentenopleiding Highschool. Wat een stap dat ónze meisjes nu deze
beroepsopleiding gaan volgen en daarmee in de toekomst als docent van
betekenis zullen zijn voor de ontwikkeling en scholing van een volgende
generatie meisjes. Daar doen we het voor!

Beide leerkrachten hebben de hartenwens dat ‘hun’ meisjes sterke
vrouwen worden die hun bijdrage kunnen leveren aan de
gemeenschap waarin ze leven.

Wat een opluchting en grote verrassing was het dat ‘onze’ transporteur
opnieuw, en zelfs in deze moeilijke en dure tijd het transport van onze
geluksolifanten op zich neemt. Vanaf het moment dat in de ashram de
olifanten stevig verpakt zijn in dozen, neemt hij het hele logistieke proces
op zich. Wat een man, wat een sponsor, die onze stichting op deze wijze
steunt!

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 8 dubbele kaarten gemaakt, die per 4 stuks te bestellen zijn. 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, sommigen al
trouw vanaf 2010
● een donateur met facebookpagina die daar haar handwerken verkoopt
en de opbrengst beschikbaar stelt aan de meisjesschool
www.facebook.com/HooglandHandwerk
● kerken, bedrijven, praktijken, die de meisjesschool een warm hart
toedragen
● de yogascholen: Yoga-Surya, Himalayayoga Enschede, Yogastudio
Driebergen, Yogastudio St.- Amandsberg, Pureyoga en Studio YogaWise voor hun doorlopende support.
● DWCPRINT voor het gratis drukken van onze bestelling: de prachtige
kaarten die we zo graag als bedankje sturen. Een grote welkome
verrassing!
Wat is die steeds terugkerende steun belangrijk voor de continuïteit!
●
●
●
●
●
●
●

mensen die de opbrengst van hun vrijetijdsbesteding doneren
degenen die bij een viering i.p.v. cadeaus een gift vragen voor onze
stichting
degene die de opbrengst van een yogales doneert
Ómorfo Dóro https://www.omorfo-doro.nl
onze ‘ambassadeur’ uit Arnhem
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
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