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‘Zeg niet dat vrouwen geen helden kunnen zijn‘  

‘Qiu Jin 

 

 Op dit moment wordt wereldwijd weer duidelijk hoe problematisch de 

situatie van meisjes is. Iran en Afghanistan staan ons helder op het 

netvlies.  

 

 We weten uit sociologisch onderzoek hoe waardevol de kennis is die 

vrouwen opdoen. Wat vrouwen leren heeft direct een groot effect op 

kinderen en andere mensen uit hun leefomgeving. Dat onderscheidt 

zich veelal van investeringen die gedaan worden in mannen. 

(www.girleffect.org). 

 

 In India is de ontwikkeling van meisjes ook zeker geen 

vanzelfsprekendheid. Covid heeft ervoor gezorgd dat veel jongens en 

meisjes die op school zaten hun opleiding tijdelijk moesten stoppen. Voor 

meisjes heeft dit betekend dat zij niet terug mochten naar school. Velen 

http://www.girleffect.org/


van hen moesten, anders dan de jongens, blijven werken of kwamen in een 

kindhuwelijk terecht; een ‘economische oplossing’ voor gezinnen.  

 

 Gelukkig konden al ónze meisjes na de lockdown terug naar school! 

 

 Overigens geldt voor ‘onze’ streek Odisha dat hier tot 12 jaar geleden 

geen school met enig niveau was voor meisjes. Kinderen gaven les 

aan kinderen. De jongens in Odisha konden al wel naar de jongensschool 

die deel uitmaakt van het grotere project. Dát was de reden voor het 

oprichten van onze Nederlandse Stichting ORISSA ZAL LEVEN! 

 

 Bhagaban over de periode na de lockdowns:  

De effecten van Covid voor onze ashram zijn enorm. Met name de 

donaties zijn schrikbarend teruggelopen. De enige donaties komen 

momenteel nog vanuit de Duitse stichting Manini e.V en vanuit jullie 

organisatie in Nederland, ORISSA ZAL LEVEN! De projecten zijn in 

vergelijking met die bedragen erg groot. Dus alles gaat ineens langzaam. 

De bouwwerkzaamheden van de meisjesschool lopen vertraging op. Echter, 

het werk gaat weliswaar langzaam maar is nooit stopgezet. Het 

bewoonbaar maken van het hele internaat zal dus meer tijd, energie en 

geld kosten dan we gepland hadden. Ik hoop dat we het allemaal in nog 

eens 6 maanden kunnen doen als alles goed gaat.  

 

 Oh, als dat eens waar mocht zijn … over 6 maanden onze meisjes 

op de nieuwe school. 

 

 Wat is er wel gebeurd?  

De schilder is grotendeels klaar met het maken van deuren en ramen 

voor de gebouwen van het pensionaat. Het vloerwerk is bijna klaar.   

 

   
  



 Eén toiletblok is klaar. Het 2e blok is in uitvoering.  

 

 
   

 Langs de weg naar de school zijn inmiddels fruitbomen geplant.  

 

 Er is een vijver gemaakt waarin lotusbloemen drijven.    

 

 
 



 De lasser heeft 40 bedden van ijzeren pijp en multiplex gemaakt. Nu de 

matrassen nog … 

 

 De wegen op het complex zijn verhard met modder en kiezels.  

 

 Er worden al groentes geoogst die in de moessontijd werden geplant! 

 

 
  

  

 Er is in het verleden een gift gedaan door een ons onbekende donateur, 

een geoormerkt bedrag, voor een tweede etage. Om die reden zie je op 

foto’s de aanzet daarvan. Eigenlijk had Bhagaban het geld graag voor meer 

dringende zaken gebruikt … Dat kan het nadeel zijn van giften met 

specifieke doelen. Goed bedoeld, maar nu staat er wel een ‘halve’ tweede 

verdieping en is er voor de eerste nog geen inrichting. 

 

 Dezelfde groep meisjes als voorheen komt dagelijks naar school. 

Gelukkig kunnen ze in hun oude schoolgebouw terecht en natuurlijk in de 

buitenlucht zoals de Vedische leer voorschrijft. Maar … ze kunnen amper 

wachten op de nieuwe school met nieuwe meiden.  

 

 Verschillende meisjes van onze school volgen inmiddels een 

lerarenopleiding buiten de ashram. Zij komen regelmatig op bezoek; een 

goed teken. Andere leerlingen zijn bezig met het toelatingsexamen voor 

vervolgonderwijs. 

 

 



 
De leerlingen met hun juf Ahalya 

 

‘We moeten ons met onze zusters blijven verenigen om onze tranen 

om te zetten in triomfen’ 

 Leymah Gbowee 

 

Wat is er nodig? 

 

 De watertank die we in onze vorige nieuwsbrief noemden (gesponsord door 

Rotary Duitsland), moet nog voorzien worden van leidingen die 

onmisbaar zijn voor de watervoorziening. Dit is een grote prioriteit! 

 

   
 

 Er moet nog veel gebeuren rondom elektra. 

 



 Muren zijn ongeschilderd. 

 

 Keukeninventaris is nodig: koelkast, pannen, potten, borden, bekers, 

bestek en dergelijke. 

  

 Matrassen, dekens, lakens, handdoeken en meubilair bijvoorbeeld: kasten 

en tafels ontbreken. 

 

      
 

 Ondanks dat de situatie ook voor veel mensen in Nederland moeilijk is hopen 

wij op uw steun. Alle kleine beetjes helpen, is ook onze ervaring! 

 

 

Tot slot, zoals gebruikelijk, de ‘zakelijke’ informatie 

 

               



 

 Helpt u de meisjes verder? Een geluksolifant (of 2) in een 

geschenkverpakking als kerstgeschenk, i.p.v. bloemen, als kraamcadeau, 

of als beterschapswens 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!    

 

 Als uw betrokkenheid bij onze meisjes zó groot is dat u onze 

stichting ook na uw overlijden zou willen steunen, dan zou u dat 

kunnen laten vastleggen. In een testament, op te maken door een notaris, 

kunt u laten beschrijven welk deel van uw nalatenschap ten goede komt aan 

de meisjes. Op onze website onder de kop 'doneer' kunt u verdere 

informatie hierover vinden. 

 

https://orissazalleven.nl/?page_id=327 

 

 Of helpt u door het versturen van onze wenskaarten?  

Wens iemand souplesse, schoonheid, inspiratie of samenspel met de 

inspirerende foto’s. 

Voor een gift van € 17,50 (inclusief verzendkosten) sturen wij u 6 dubbele 

kaarten met enveloppe. 

 

              
 

Dank aan 

● al diegenen die spontaan een donatie hebben gedaan, sommigen al 

trouw vanaf 2010 

● degenen die iedere maand, soms al vele jaren €2, €5, €10, of €15 

overmaken 

https://orissazalleven.nl/?page_id=327


● 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,  

Ubuntu yoga Zutphen 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 

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

● Paulien, 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 bij het maken van onze kaartén en folders 

en de 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 kennisnemen van de te nemen stappen en doorklikken 

naar het benodigde formulier. 

 

Voor meer informatie betreffende het project en de doelstellingen zie 

www.orissazalleven.nl  

 

 

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


 

 

Stichting ORISSA ZAL LEVEN!  

IBANnummer: 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  

 

 

 


