
 

 

Nieuwsbrief april 2022 

 

 
 

 

‘Je eigen wereld scheppen vraagt moed.‘ 

(Georgia O’Keeffe) 

 

 Ongelofelijk maar waar, ondanks Covid, dankzij jullie trouwe giften en inzet is 

het in 2021 mogelijk geworden totaal € 10.000,00 over te maken naar de 

meisjesschool! 

 



 De covidsituatie is momenteel vrij stabiel, maar er is wel veel paniek onder de 

bevolking, schrijft Bhagaban ons. Als gevolg van Covid en de restricties op het 

volgen van onderwijs met het oog op besmettingsgevaar, is het aantal meisjes 

dat onderwijs volgt in de ashram gestagneerd. Er zijn wel meisjes uitgestroomd 

maar nog geen nieuwe aangenomen. Het is droevig te constateren dat met 

name de jonge leerlingen veel kennis zijn kwijtgeraakt, als gevolg van de 

vele uitval van lessen in de covidtijd. Daarom wordt er juist aan deze jonge 

meisjes extra aandacht geschonken, zodat zij zich de vergeten kennis weer 

eigen kunnen maken. 

 

 Dit voorjaar is er extreme hitte in Odisha, met temperaturen ruim over de 40 

graden, hetgeen zelfs voor de mensen daar moeilijk te verdragen is.  

 

 Er zijn momenteel gasten uit Duitsland in Odisha. Het zijn donateurs van de 

Duitse stichting Orissa Soll Leben/Manini e.V., die met de Rotaryclub uit de regio 

naar de meisjesschool komen voor het plaatsen van de watertank voor het 

sanitair, voor het plaatsen van zonnepanelen voor het winnen van energie, voor 

het plaatsen van een dieselgenerator voor de elektriciteit, en voor een systeem 

om het afvalwater te reinigen.   

Het water/elektriciteit project, dat vanuit Duitsland wordt verzorgd, garandeert 

dat er permanent over water beschikt kan worden. Bhagaban schrijft hierbij dat hij 

zich zorgen maakt over de grote hitte voor de Duitse gasten ‘die uit een koud land 

komen’.  

 

   
 



  
  

 De covidtijd en de financiën werken nog steeds door op de vorderingen van de 

bouw en de inrichting. Er zijn inmiddels 20 toiletblokken en 10 douches 

gebouwd op de meisjescampus. Er wordt nog steeds gewerkt aan het afmaken 

van het casco: ramen, deuren, vloeren ... Een mijlpaal is dat er nu stromend 

water is en elektriciteit door de geplaatste generator. 

 

 Er worden voorzieningen gecreëerd voor 100 leerlingen. Er is nog veel 

nodig en veel werk te doen voor het zover is. 

 

 De oudste leerlingen gaan momenteel naar de grote stad om examen te 

doen, hetgeen een spannende periode voor hen is. 

 

 In de huidige fase is er veel druk op het organiseren van het onderwijs aan 

de meisjes, de bouw, de financiën … De gestagneerde bouw vraagt veel 

aandacht en geld. Daarom is er tijdelijk een leerlingenstop. 

 

 Nieuwe meisjes staan te popelen om toegelaten te worden, maar het ontbreekt 

de ashram aan voorzieningen om hieraan nú te voldoen. Bhagaban vindt ‘de 

verantwoordelijkheid op dit moment te groot om nieuwe meisjes op een 

verantwoorde manier en vooral in een veilige setting aan te nemen en 

zorg voor hen te dragen.’ Iedere keer weer valt het ons, bestuursleden, op 

dat de zorg en verantwoording voor ‘meisjes’ loodzwaar is voor Bhagaban. Dat 

begon al bij de omheining van de nieuwe campus. Bij de leerlingen van de 

jongensschool ervaart hij deze druk minder. Dit zegt alles over de kwetsbare 

positie van meisjes in India. Zodra de voorzieningen rondom de 

meisjesschool/internaat op orde zijn zullen nieuwe meisjes toegelaten 

worden. Bhagaban en wij allen kijken hier naar uit.  

 

 Enkele meisjes van onze ashram, die al eerder geslaagd zijn, volgen nu een 

opleiding voor docente. Ons boegbeeld Manini is inmiddels gestart met haar 

master Sanskriet, net als een jaargenoot. 

  



 

 We hebben een vraag van donateurs voorgelegd aan Bhagaban Dev. Het betreft 

de selectie van leerlingen aangaande religie. Zijn antwoord is dat er geen 

onderscheid gemaakt wordt tussen bijvoorbeeld Hindoes, Christenen en 

Moslims. Ten aanzien van sociale achtergrond ligt het accent op meisjes uit 

minder fortuinlijke gezinnen. Hij noemt hierbij specifiek de ‘onaanraakbaren’. 

Terwijl het kastensysteem officieel allang niet meer bestaat in India, is het niet 

geheel verdwenen. De onaanraakbaren (dit verschrikkelijke woord en fenomeen 

spreekt boekdelen) vallen zelfs buiten het kastensysteem. Voor Bhagaban is het 

van belang dat juist meisjes uit deze doelgroep bereikt worden. Het betreft een 

extra kwetsbare groep. Overigens is in Odisha 82% van de bevolking Hindoe. 

 

                                                  Bhagaban: 

‘We behandelen iedereen als mens en niet als inferieur of superieur 

wezen’ 

 

 Zoals jullie je misschien herinneren is er een tweede school opgericht om 

ónze ashram te financieren. Deze tweede school is voor kinderen uit rijke 

gezinnen. Onder de bevolking ontstond deze behoefte vanwege de goede 

onderwijsresultaten van onze ashram. Uiteindelijk is de bedoeling dat de 

jaarlijkse kosten van onze meisjesschool voor een belangrijk deel gefinancierd 

gaat worden uit deze tweede ‘rijke school’. Zo komen we bij het uiteindelijke 

doel dat onze ashram zelfvoorzienend is. We hebben nog wel een weg te gaan … 

 

De gelden die ORISSA ZAL LEVEN! gedoneerd krijgt gaan uitsluitend 

naar ‘onze’ meisjesschool. 

 

 Megakudde geluksolifanten gearriveerd. Wat zijn ze prachtig en wat een 

mooie kleuren. Maar liefst 18.000 stuks zijn er gemaakt door ‘onze’ vrouwen in 

Odisha. Ze waren zo blij met deze grote opdracht. Het geeft de vrouwen eigen 

inkomsten. Van deze hoeveelheid zijn 13.000 geluksolifanten naar Duitsland 

vervoerd. Onlangs kwam, via een docente, de vraag of er nog geen behoefte 

was aan nieuwe olifanten. De vaste groepen vrouwen staan al te popelen.  

 

Maar, we hebben er nogal wat … Helpt u ons bij het verspreiden? 



 
 

 

 Aan het einde van het jaar werden we verrast door feestelijk versierde 

brieven van de meisjes. We hebben er 2 voor jullie uitgekozen. 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
  



 

 Sagarika, één van de docenten, is getrouwd. Groot feest, ook voor de 

meisjes. Door het huwelijk woont Sagarika te ver van de school af voor fysiek 

onderwijs. Gelukkig kan zij digitaal lesgeven. Docenten van de jongensschool 

staan ook bij de meisjes voor de klas. 

 

   
 

 
Huwelijk van Sagarika en Sasim 



 
Meisjes in feeststemming tijdens het huwelijksfeest van hun juf 

 

 

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, Yoga Oosterwold, 

Yoga Zaandam en Studio Yoga-Wise voor hun doorlopende support. 

● UNP accountants adviseurs uit Assen voor het gratis uitvoeren van een 

noodzakelijke financiële controle. 

● 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 

http://www.facebook.com/HooglandHandwerk


● Ómorfo Dóro https://www.omorfo-doro.nl   

● onze ‘ambassadeur’ uit Arnhem 

● Hannah Wiggins voor het vertalen van de Nieuwsbrief in het Duits voor de 

stichting Orissa Soll Leben/Manini e.V. 

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

voor onze stichting vraagt 

● DWCprint voor de assistentie én royale sponsoring  

● Veel dank aan onze transporteur die de totale zorg van het transport van 

de geluksolifanten naar Nederland op zich neemt,  zowel in daad als 

financieel 

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

wijze dan ook 

 

Wat is die steeds terugkerende hulp belangrijk voor de continuïteit! 

 

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!  

IBAN nummer: 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  

https://www.omorfo-doro.nl/
http://www.orissazalleven.nl/donaties.html
http://www.orissazalleven.nl/

