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Beste SAC-vrienden,
ijdens de pandemie heeft SAC intensief contact onderhouden
met de verantwoordelijken van alle locaties waar wij actief zijn.
Dat leverde een schat aan informatie op. Duidelijk is dat de drie
deelstaten waarin wij werkzaam zijn een zeer verschillende regelgeving hanteren. Ook werd duidelijk dat COVID in de steden heftig
heeft toegeslagen maar in landelijke gebieden soms helemaal
niet. Het is mooi om te zien hoe men in tijden van nood creatieve
oplossingen vond. Toen tijdens de eerste lockdown in 2020 alle
scholen sloten en de kinderen vanuit de hostels naar huis werden
gestuurd, hield de leiding van de hostels contact met de families.
Afhankelijk van de omstandigheden van de gezinnen kon dit
resulteren in specifieke hulp. Terwijl de scholen dicht waren zorgden in sommige gebieden de hostelleiding dat families konden
beschikken over een mobieltje. Dan werd er geïmproviseerd met
het geven van afstandsonderwijs. In regio’s zonder internet werd
onderwijsmateriaal uitgedeeld en huiswerkopdrachten gegeven.
Een grote zorg is de migratie van dagloners bij het begin van de
pandemie. Miljoenen mensen keerden vanuit de grote steden
terug naar hun geboortedorpen. Daar is echter geen werk voor
deze migranten en er heerst grote armoede.
Terwijl de scholen in opdracht van de overheid gesloten waren,
gingen de particuliere dorpsschooltjes al snel weer open.
In de dorpen hebben de kinderen daarom minder achterstand opgelopen. Ondanks de geconstateerde achterstand heeft de overheid besloten alle leerlingen te bevorderen naar de volgende klas.
Bij de herstart van het onderwijs wordt dan rekening gehouden
met de achterstand en wordt getracht om die terug te dringen.
Over de heropening van de scholen komt uit de drie deelstaten
uiteenlopende informatie, maar de verwachting is dat in oktober
2021 alle kinderen van hun overheden weer naar school mogen.
Omdat deze nieuwsbrief toen gedrukt werd, hebben we dit niet
meer kunnen verifiëren.
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De dorpsschooltjes waren open

De hostels hebben een deel van de sponsorinkomsten besteed aan
mobieltjes voor afstandsonderwijs, mondkapjes, medicijnen en
voedsel om zo de kinderen en gezinnen door de pandemie heen te
helpen. Ook is geprobeerd om de lonen van het personeel zo lang
mogelijk door te betalen. Duidelijk is dat alle activiteiten gericht
waren op het in stand houden van de bestaande organisaties,
hostels en dorpsschooltjes. SAC ondersteunt deze visie van harte.
Onze partners daar zijn SAC dankbaar voor de financiële steun die
hen in staat stelde om te doen wat het beste was voor de kinderen. Ze hebben de structuren zoveel mogelijk overeind gehouden
zodat de kinderen - wanneer ze weer terug mogen komen organisaties aantreffen die klaar staan om hen te ontvangen.
Onze partners in India schrijven verder dat de kinderen ondanks
de vele beperkingen ook goede dingen hebben meegemaakt.
Het is fijn om bij je ouders te zijn, het afstandsonderwijs was een
leuke ervaring, de hygiënische COVID-maatregelen zijn een goede
leerschool. En we lezen dat de kinderen ook weer graag naar
school willen!
SAC bedankt alle geweldige sponsors, die ervoor gezorgd hebben
dat ondanks de pandemie de deur voor de kansarme kinderen
open bleef!
Joke Jansen, voorzitter SAC

VEEL DANK UIT INDIA
VOOR UW NOODHULP!
Al in 2020 - het eerste jaar van de pandemie - hebt u een
fantastisch bedrag aan noodhulp gegeven! Toen de pandemie
bleef voortduren, hebben we het gewaagd u opnieuw om
steun te vragen. En alweer bleken onze sponsors zo geweldig
gul! Tot nu toe is er in 2021 voor noodhulp al ruim
€ 14.000,= binnengekomen!!
Dit bedrag is verspreid over
7 locaties. De NGO’s met wie
wij daar samenwerken
hebben het besteed aan
pakketten met houdbaar
voedsel, olie, medicijnen,
mondkapjes, zeep,
ontsmettingsmiddel en
maandverband.

• • gerealiseerd
Project P-19-11:

Het succes van empowerment

In een afgelegen gebied in het district
Ganjam in Odisha is een succesvol project
gerealiseerd voor voortijdig schoolverlaters en andere jongeren. Zo’n project
was hard nodig want jongeren zagen
eerder geen andere oplossing dan ofwel
vertrekken naar een grote stad om voor
een karig loon ongeschoold werk te doen
ofwel zonder enig perspectief in hun dorp
achter te blijven.
Dit project nu biedt voor deze zeer kansarme jongeren tussen 16 en 23 jaar een
oriëntatie op diverse marktgerichte
beroepen, waarna ze kunnen kiezen
tussen een opleiding voor computerdeskundige, schoonheidsspecialiste,
reparateur van mobieltjes, producent
van zeep, duurzame landbouwer of
reparateur van bootmotoren.

Daarnaast werd er een omvangrijk empowermentprogramma aangeboden met cursussen communicatie, persoonlijkheidsontwikkeling en vaardigheidstrainingen in ICT,
boekhouding en zelfstandig ondernemen. Het project selecteerde 150 werkloze jongeren
waaronder drop-outs, vrouwen, meisjes en jonge boeren en boerinnen. Deze jongeren die
tevoren een grote afstand hadden tot de arbeidsmarkt en tot het maatschappelijk leven
zijn dankzij dit project een rolmodel voor de volgende generatie!

• • nieuw
P-21-17:

project • •

project • •

Sponsoring van kansarme scholieren

In de wijk Entally in Calcutta staat de Loretoschool. Deze middelbare school richt zich speciaal op kinderen van ouders met een
economisch achtergestelde positie. In het toelatingsproces van
het hostel bij de school wordt voorrang gegeven aan weeskinderen, halfwezen, kinderen uit gebroken gezinnen of van
alleenstaande ouders en meisjes in een kwetsbare positie.

De kosten voor deze kinderen worden door sponsors gefinancierd. Ook SAC heeft de school hiervoor al eerder gesteund.
De Loretoschool heeft een goede naam en leidt haar leerlingen
op voor een landelijk erkend examen.
Momenteel zijn er 270 leerlingen. Zij vormen een dwarsdoorsnede van de bevolking.

De Loretoschool in Calcutta
Met deze aanvraag bij SAC wil de school de gevolgen van de
pandemie voor de leerlingen bestrijden. De pandemie heeft
geleid tot enorme werkloosheid en een toename van het
alcohol- en drugsgebruik. Ouders en verzorgers zijn niet meer
in staat het schoolgeld van de leerlingen te betalen.
Ook heeft een aantal sponsors zich tijdens de pandemie
teruggetrokken.
SAC heeft deze school een groot aantal jaren gesteund en heeft
onlangs aangegeven dit te willen gaan afbouwen. Dit houdt in
dat SAC de school nog gedurende 3 jaar steunt maar met
geleidelijk aflopende bedragen, namelijk het 1e jaar € 3.000,=,
het 2e jaar € 2.000,= en het 3e jaar € 1.000,=. Intussen probeert
de school andere sponsors te vinden.
In het 1e jaar steunt SAC 15 ouderejaars leerlingen.
Zij zouden anders moeten stoppen met hun schoolopleiding
omdat voor hen de financiële ondersteuning is weggevallen.

In het 2e jaar worden 11 ouderejaars leerlingen gesteund en in
het 3e jaar 8 leerlingen. In het 1e jaar sponsort SAC 4 leerlingen
in klas 12, 3 leerlingen in klas 11, 1 leerling in klas 10, 6 leerlingen
in klas 9 en 1 leerling in klas 8. Totale kosten: € 6.000,=.
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DORPSSCHOOLTJES ALS REDDINGSBOEI TIJDENS DE PANDEMIE
Ook in India zijn mondkapjes, social distancing en handen wassen een ’normaal’ onderdeel van het leven geworden. En net als hier
zijn tijdens zo’n langdurige lockdown kinderen een bijzonder kwetsbare doelgroep. Maar
de pandemie heeft op de kinderen in India zeker de doelgroep voor wie SAC werkt - een
nog grotere impact dan op de kinderen hier.
Daar worden de kinderen meteen onderdeel
van de grote-mensen-wereld-in-overleving.
Zij moeten meehelpen om het gezin economisch overeind te houden. Er is voor hen geen
jeugdcultuur met kindertelevisie, boekenpakketjes-van-de-bieb of wifi om te appen met
vriendjes. Wanneer de ouders hun kinderen
vanwege de lockdown noodgedwongen binnen houden staat hun kinderwereld stil. En er
is ook geen jeugdjournaal om hun nieuwsgierigheid naar de buitenwereld te voeden.

Samen zingen in de buitenlucht

De kinderen komen - volgens een tijdsslot naar ‘school’ en krijgen in groepjes les in
verschillende vakken. De leraren hebben
voldoende tijd om de lesstof uit te leggen en
geven de kinderen huiswerk mee om thuis te
oefenen. Ook krijgen ze tips over hoe om te
gaan met COVID.
In West-Bengalen worden deze dorpsschooltjes momenteel bezocht door 80% van de
kinderen die vóór de pandemie naar de
dorpsschooltjes kwamen. De ouders zijn blij
dat hun kinderen zo toch nog onderwijs
kunnen volgen en sturen hen graag naar deze
schooltjes toe. Er worden ook activiteiten voor
moeders georganiseerd en zo bevorderen
deze dorpsschooltjes de sociale cohesie in
het dorp.

Scholen gesloten
Meteen na afkondiging van de lockdown eind
maart vorig jaar gingen de scholen dicht.
Later hebben de hoogste klassen van de middelbare scholen nog enkele maanden les gehad, maar bij het uitbreken van de tweede
golf moesten ook die al weer snel sluiten. Particuliere- en overheidsscholen begonnen met
online-onderwijs, maar voor kinderen zonder
smartphone is dat geen oplossing. Wat de
kinderen eerder hadden geleerd zakte langVoeding
zaam weg evenals hun motivatie voor school... In de pauze krijgen de kinderen fruit, koekjes
of andere gezonde tussendoortjes zodat ze fit
Dorpsschooltjes
blijven en voldoende aandacht en energie
Gelukkig zijn er de dorpsschooltjes! Dit zijn
hebben voor de lessen. Tijdens de pauzes
kunnen ze ook weer eens even onbezorgd
’schooltjes’ onder een boom of in een klein
gebouwtje, georganiseerd vanuit het particu- met elkaar spelen en de lockdown vergeten.
lier initiatief. Deelname is gratis. Hier gaan
doorgaans de basisscholieren uit het dorp die Activiteiten
Vanwege de sluiting van de scholen hebben
op een overheidsschool zitten naar toe om de kinderen veel feesten gemist, zoals
vóór en ná school - de officiële taal van de
Independence Day, Republic Day, Teachers’
deelstaat te leren. Het onderwijs op de overDay en Children’s Day. Op de dorpsschooltjes
heidsscholen wordt namelijk in die officiële
wordt geprobeerd om - met inachtneming
taal gegeven en de dorpskinderen spreken
die taal niet. De kinderen krijgen er ook bijles van de COVID-protocollen - toch enkele feesten te vieren.
in de schoolvakken. De eerste drie maanden
na de lockdown waren ook deze dorpsschool- Zo hebben de kinderen deelgenomen aan het
tjes gesloten. Maar daarna slaagde men erin hijsen van de vlag op Onafhankelijkheidsdag
om - met in achtneming van de COVID-proto- en zijn er buitensporten georganiseerd waarcollen - deze schooltjes tot op de dag van van- bij kinderen niet veel in contact komen met
andere kinderen.
daag veilig open te houden.
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Voedselhulp
Omdat door de lockdown veel mensen hun
werk en daarmee hun inkomen kwijtraakten, zorgde de leiding van de dorpsschooltjes voor voedselpakketten met rijst,
linzen, olie, specerijen en zeep. Dit lukte
zelfs ook toen tijdens de ergste periode van
de pandemie de dorpsschooltjes nog gesloten waren.

Viering van Onafhankelijkheidsdag

DANK
VANUIT
WEST-BENGALEN
Onze partners in West-Bengalen lieten
ons per mail uitvoerig weten dat de dorpsschooltjes die gesteund worden door SAC
een cruciale rol hebben gespeeld en nog
steeds spelen in het leven van de
kinderen. Iemand noemde de schooltjes
een zegen voor het leven van deze arme
kinderen tijdens de pandemie.
De leidinggevenden van de schooltjes
danken het SAC-team en alle donateurs
voor hun waardevolle steun ’in deze
donkere eeuw van de pandemie’!

Toelichting bij
het diagram

Verdeling bestedingen hostels 2020
Adres Stichting Actie Calcutta

De gegevens in dit diagram
zijn gebaseerd op 71% van de
door SAC gesponsorde hostels.
Vanaf de algehele lockdown in
maart 2020 waren de scholen
gesloten en verbleven de kinderen niet in de hostels. Meteen zijn ook de ouderbijdragen gestopt,
waarmee de totale bijdrage van de ouders over 2020 met ± 75% is gedaald. De bijdrage van SAC aan
de hostels was om die reden percentueel twee maal zo hoog als in 2019. Aan voeding werd er
beduidend minder uitgegeven omdat de kinderen slechts 3 maanden in de hostels waren.
De uitgaven aan salarissen voor het personeel zijn gelijk gebleven aangezien het loon gewoon werd
doorbetaald. De regering Modi had daar ook toe opgeroepen teneinde de voorzieningen in het land
zo goed mogelijk overeind te houden. Het personeel van de meeste hostels heeft zich tijdens de
pandemie bezig gehouden met het onderhoud van gebouwen en moestuin, maar vooral met
corona-gerelateerde activiteiten. Zo hebben hostelmedewerkers voorlichting gegeven over de
noodzakelijke COVID-maatregelen en voedselpakketten uitgedeeld aan arme gezinnen in de regio.
Daarnaast hebben ze contact onderhouden met de ouders van de leerlingen en - waar voldoende
wifi was - meegewerkt aan het beschikbaar stellen van mobieltjes voor thuisonderwijs.

KERSTPOST

SAMENVATTING VAN HET

FINANCIEEL VERSLAG 2020
BATEN
Particulieren

€ 320.937

Bedrijven

€

12.667

Andere organisaties zonder winststreven €

8.815

Totaal baten

€ 342.419

LASTEN
Sponsoring kinderen en hostels in India € 137.681
Uitvoering projecten in India

€ 134.017

Totaal besteed aan de doelstelling

€ 271.698

Kosten eigen fondsenwerving

€

7.356

Kostenbeheer en administratie

€

7.884

Totaal lasten

€ 286.938

Voor verdere toelichting en financiële verantwoording wordt verwezen naar het jaarverslag op onze
website.
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Aangezien de scholen en ook de meeste
hostels in India sinds de lockdown gesloten
zijn, zal de berichtgeving vanuit de hostels
dit jaar evenals vorig jaar anders verlopen
dan in eerdere jaren. Er worden door de
kinderen geen kerstkaarten verstuurd.
Wel zult u bericht ontvangen van de leidinggevende van de locatie waar uw sponsorkind vóór de lockdown verbleef. Vanwege
de gedeeltelijke lockdown in India kunt u
dit jaar beter geen kerstkaarten of kerstgiften naar uw sponsorkind(eren) sturen.
We kunnen nu namelijk niet garanderen
dat deze post de kinderen ook daadwerkelijk bereikt. We hopen van harte dat de
kinderen volgend jaar weer gewoon vanuit
het hostel naar school kunnen!

Voorzitter: Joke Jansen
Secretaris: Hans van den Bergh
Postadres: Postbus 309
5660 AH Geldrop
Kantooradres:

Tournooiveld 10
5663 EA Geldrop
tel. 040 285 27 22 (’s morgens)

e-mail:
website:

office@actiecalcutta.nl
www.actiecalcutta.nl

Banken:

NL92 INGB 0003 9742 00
NL20 DEUT 0549 6201 68

De Stichting heeft
sinds 1 januari 2001
het keurmerk van het
Centraal Bureau Fondsenwerving, Amsterdam (CBF).

Adressen werkgroepen
• Werkgroep Drenthe
Contactpersoon: Ineke Spijkerman
Tel. 0592-263217
e-mail: i.spijkerman@actiecalcutta.nl
• Werkgroep Nijmegen
Contactpersoon: Nel Suerink
Tel.. 024-3550566 / 06-53766988
e-mail: n.suerink@actiecalcutta.nl
• Werkgroep Overijssel
Contactpersonen: Frank en Toos Bom
Tel. 0572-391960
e-mail: f.bom@actiecalcutta.nl

• FONDSENWERVER GEVRAAGD! •
In de nieuwsbrief van mei jl. vroegen we om nieuwe vrijwilligers. Het meest urgent is
momenteel de vacature voor fondsenwerver. De commissie fondsenwerving
heeft dringend behoefte aan versterking. Vanuit India komen veel aanvragen voor
mooie en relevante onderwijsprojecten. Wanneer de projectencommissie deze heeft
onderzocht en positief heeft beoordeeld, willen wij ze graag financieren…
Dus iedereen die affiniteit heeft met fondsenwerving is bij ons van harte welkom!
Je hoeft niet in de buurt van Geldrop te wonen want we werken ook veel online.

HARTELIJK DANK!
In deze laatste nieuwsbrief van 2021 wil SAC u hartelijk bedanken voor uw inzet en
bijdragen! Wij wensen u het beste voor het komende jaar en hopen dat u SAC ook in
2022 een warm hart toedraagt!

UW SPONSORBIJDRAGEN
VOOR DE KINDEREN
Tijdens de lockdown betaalt SAC alle sponsorbijdragen gewoon door. Voor een deel
lopen de kosten van de hostels in India
namelijk ook door. En voor het overige
deel wordt het sponsorgeld door de
hostelleiding gebruikt voor voorlichting
over COVID en voedselhulp aan de arme
gezinnen in de regio.
De bedoeling is dat het onderwijs aan de
kinderen weer direct gecontinueerd kan
worden zodra de pandemie voorbij is.

