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Beste SAC-vrienden,
e leven in een wereld waarin de verschillen tussen mensen
erg groot zijn. We leven in een wereld waarin de verschillen
tussen wereldleiders erg groot zijn. We leven in een wereld met
grote verschillen, maar één ding is overal hetzelfde: overal is het
goed om te investeren in kinderen.
In Nederland doen we dat volop. Kinderen kunnen naar school, de
basisscholen staan klaar, het voorgezet onderwijs is ingericht op
het juiste aantal kinderen, de beroepsopleidingen staan te springen om studenten en onze universiteiten verzorgen onderwijs op
hoog niveau voor zowel Nederlandse als buitenlandse studenten.
In Nederland zijn er volop kansen.
Ook voor kinderen in India is het recht op onderwijs in de wet
geregeld. De implementatie van deze wet is in volle gang, maar
het proces is nog lang niet voltooid. In de deelstaten waar SAC
actief is, zijn veel regio’s waar nog niet eens een basisschool op
redelijke afstand aanwezig is, laat staan een school voor voortgezet onderwijs of beroepsonderwijs. De mensen daar hebben
echt minder kansen.
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Op papier zijn de mogelijkheden er wel, maar in de praktijk blijkt
het allemaal nog moeilijk te realiseren. Daarom is het zo mooi
dat SAC de kinderen daar kan steunen om naar school te gaan.
Ouders gaan zich realiseren dat investeren in het onderwijs voor
hun kind het beste is wat ze kunnen doen. Steeds meer ouders
kiezen ervoor om hun kinderen naar school te sturen in plaats
van hen mee te laten werken in het gezin. Daar zijn we blij om.
Daar werkt SAC aan. Wij kunnen kinderen en projecten alleen
ondersteunen met uw hulp. We doen ons uiterste best uw
donaties optimaal te besteden. We zijn er trots op dat we in de
regio’s waar we werkzaam zijn met uw steun echt het verschil
kunnen maken. Dank, dank en nogmaals dank!
Joke Jansen,
voorzitter SAC

Geschiedenis van de Stichting Actie Calcutta (15)
In de nieuwsbrief van mei 2019 hebt u kunnen
lezen hoe de heer Van den Boogaard in 1984
het verzoek kreeg om 50.000 tabletten naar
Baruipur te sturen. Daar was onder kinderen
een dysenterie-epidemie uitgebroken als
gevolg van het drinken van vervuild water na
een overstroming. Hoewel hij snel aan dat
verzoek kon voldoen, waren er nog heel wat
hobbels te nemen voor die tabletten uiteindelijk de kinderen bereikten.
Smokkelend paar
In januari 1985 ging de reis van het echtpaar Van den Boogaard via Kopenhagen
rechtstreeks naar Calcutta. In hun bagage
smokkelden ze een grote hoeveelheid
medicijnen tegen leprose. Zouden ze via
New Delhi gereisd zijn, dan was hun
bagage zeker onderzocht. En als de douane
de medicijnen zou aantreffen, zouden ze
124% invoerrechten moeten betalen.

Toch was ook de aankomst in Calcutta
riskant. Het waren namelijk 10.000 capsules, verpakt in een doos van liefst
80x65x50 cm ter waarde van een bedrag
van fl. 7.500,=. Met kloppend hart stonden
ze in de rij voor de douane. Gelukkig werden ze niet aangehouden. De medicijnen
hebben ze afgegeven bij twee locaties met
ruim 25.000 patiënten.
Financiële hulp na brand
Het echtpaar Van den Boogaard verleende
ook wel hulp in noodgevallen. Zo gaven ze
geld aan de ouders van een kind in een
ziekenhuis in Raikia, dat vreselijke brandwonden had opgelopen. Dat was als volgt
gebeurd. Op een ochtend ging de moeder
als gewoonlijk met haar man op het land
werken. Hun kind bleef in het strooien
hutje achter, waar op de lemen vloer een
vuurtje brandde bij wijze van verwarming.

Toen het kind verkleumd raakte, zocht het
de warmte van het vuur, met noodlottige
afloop. Als zo’n kind het al overleeft, dan
heeft een dergelijk ongeval een immense
impact op het gezin. De verpleging in het
ziekenhuis kost handen vol geld en omdat
de moeder dag en nacht bij het kind blijft,
vallen ook de inkomsten van de moeder
weg. Alleen al in die regio schenen zulke
ongevallen gemiddeld wel tien keer per
jaar voor te komen.
Wordt vervolgd

De Stichting Actie Calcutta (SAC)
is opgericht in 1974
te Amsterdam en bestaat
45 jaar.

Projecten P16-22, P16-23 en P16-24:

Toiletten, waterput en generator voor hostel in Bonpokhoria
Bonpokhoria is een dorp in de bergen, waar het percentage analfabeten zeer hoog is. Een aantal
jaren geleden is Fr. Gilbert hier begonnen met kinderen onderdak te bieden in het plaatselijk
kerkgebouw. De kinderen sliepen er, maakten overdag hun huiswerk en op zondag werd de mis
opgedragen. Eigenhandig bouwde hij samen met de dorpsbewoners een muur van op elkaar
gestapelde stenen. Twee jaar geleden stelde SAC geld beschikbaar voor de bouw van een hostel
en toiletten. Nu zijn er toiletten voor jongens en meisjes, er is een put geslagen voor drinkwater
en er is een generator aangeschaft. Hiermee is een mooie nederzetting gerealiseerd waar de
kinderen veilig kunnen slapen, eten, studeren en spelen.

Beroepsopleiding voor slachtoffers van vrouwenhandel

Project 17-10:

In Canning - een havenstad vlakbij Calcutta - is door het Mary Ward Social Centre een beroepsopleiding georganiseerd voor vrouwen en
meisjes. Deze opleiding was specifiek gericht op vrouwen en meisjes die slachtoffer zijn geweest of mogelijk zouden kunnen worden
van vrouwenhandel. In deze regio worden vrouwen of jonge meisjes vaak door mensenhandelaren verleid met verhalen over lucratieve
baantjes in de grote steden.
Doel van het project
Het doel van dit bijzondere project was om deze kwetsbare doelgroep
met lage sociaaleconomische status de kans te geven om door een
degelijke beroepsopleiding in hun eigen levensonderhoud te voorzien.
De opleiding
De opleiding bestond uit een zes maanden durende cursus voor
coupeuse en aansluitend een cursus van 3 maanden voor schoonheidsspecialiste. Liefst 137 vrouwen en meisjes hebben de coupeusecursus
afgerond en het certificaat behaald. En 98 vrouwen en meisjes hebben
het certificaat voor schoonheidsspecialiste in ontvangst mogen nemen.
Een kwetsbare doelgroep
Het werken met deze doelgroep is zeer intensief. Het vereist een lange
voorbereidingstijd om het vertrouwen van de vrouwen te winnen.
Maar het Mary Ward Centre heeft veel ervaring met dergelijke doelgroepen. Er werd ook gezorgd voor begeleiding van getraumatiseerde
vrouwen of meisjes, waarbij tevens een psycholoog kon worden
ingeschakeld.
Een zeer positieve impact
Deze beroepsopleiding heeft een bijzonder positieve impact gehad
op de zelfontplooiing van de deelneemsters. En met een dergelijk
certificaat op zak kunnen zij een volwaardig leven leiden binnen hun
gemeenschap.

• informatie
• acties

• lezingen
• info-avonden
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SAC kerngroepen verzorgen informatie en
acties in hun regio. Zij kunnen u ook van dienst
zijn bij het organiseren van lezingen, uitleen van
de SAC-film en het verzorgen van info-avonden.

P19-03 :

Een klein schoolgebouwtje
in de slum Solo Bigha

P18-10 :

Calcutta is een zeer dichtbevolkte stad met 24.000 inwoners per
km2. Ongeveer 1/3 van de totale bevolking van 24 miljoen is niet
geregistreerd en woont in een van de 5.500 slums. Solo Bigha is
zo’n slum, met ruim 10.000 bewoners en gelegen langs een
spoorlijn. In de regentijd staat het water tot minstens kniehoogte. Er is een klein gebouwtje dat wat hoger is gelegen en
waarin les wordt gegeven. Maar het is veel te klein en het dak
lekt. Als het regent kunnen de activiteiten niet doorgaan.
In maart 2019 heeft een delegatie van SAC de slum en het
schooltje bezocht. SAC financiert het project ’Disha - A New
Direction through Education’ van de Calcutta Society for Encouragement of Education and Development (CALCUTTA SEED).
Het plan is nu dat het schooltje zal worden uitgebouwd. En er
komt een nieuw dak op. Vanaf april 2020 kunnen hier dan ruim
100 kinderen onderwijs krijgen.

Engelstalig onderwijs
voor straatkinderen

In Calcutta zet de organisatie Calcutta Social Project (CSP) zich
al jaren in voor opvang en onderwijs aan straatkinderen.
Deze kinderen gaan naar een overheidsschool en krijgen bij het
CSP in hun eigen taal bijles om het onderwijs op de overheidsschool te kunnen volgen. Die lessen zijn vaak in buurthuizen,
parken en soms zelfs op de stoep van een drukke straat.
Deze straatkinderen zijn opgegroeid met het gevoel dat zij niets
betekenen. Het CSP wil hun gevoel van eigenwaarde en hun
positie op de arbeidsmarkt versterken. De delegatie van SAC
heeft maart jl. ook déze organisatie bezocht en was onder de
indruk van de onderwijsvisie van het CSP. Al eerder heeft het CSP
met financiering van SAC vier van de meest gemotiveerde leerlingen laten doorstromen naar een Engelstalige v.o.-school.
Nu wil CSP opnieuw 8 jongeren een 3-jarige scholing laten
volgen op deze Private English Medium School. Zo kunnen deze
getalenteerde straatkinderen uiteindelijk eenzelfde kwalificatie
voor de arbeidsmarkt behalen als de jongeren die van huis uit
een betere start hadden.

WERKGROEP NIJMEGEN
Op 24 juni jl. organiseerde de werkgroep Nijmegen weer
een benefietdiner; dit keer in Eetcafé Buur.
Na het vertonen van een film over het recente werkbezoek
van SAC aan India kregen de gasten een heerlijke Indiase
maaltijd geserveerd.
Mede dankzij de sponsoring van Buur en van
catering Indu’s Kitchen
leverde het benefietdiner
€ 840,= op.

Dank
aan de gulle
sponsors die
SAC
dit jaar
steunden met
de giften
die zij
ontvingen ter
gelegenheid
van hun
bruilofts- of
verjaardagsfeest!

Dit bedrag is bestemd
voor een bijlesschooltje
in Dumka, waar kinderen
van de Santalstam extra
onderwijs krijgen.
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SAC zoekt...
enthousiaste vrijwilligers
voor
bureaumanagement
en voor
het starten van een werkgroep
ergens in het land.

ACTIVITEITEN WERKGROEP DRENTHE
Een schoolproject in Gieten
In Groep 8 van de openbare basisschool in Gieten is vóór de zomervakantie een interessant
project uitgevoerd, namelijk het project Day for Change. De leerlingen ontvingen een
microkrediet van € 20,= en mochten daarmee een eigen onderneming starten. Zo waren er
leerlingen die een brownie-fabriek begonnen, een huiskamerrestaurant opzetten of een
bedrijfje oprichtten dat bejaarden hielp met het lezen van cijfers bij de bingo.Van hun
omzet betaalden de leerlingen het microkrediet terug en ze verdienden daarnaast nog een
aardig centje voor het goede doel.
Het project Day for Change maakt leerlingen bewust van de waarde van geld en het
leert hen na te denken over wereldburgerschap, microkrediet en microfinanciering.
Door zelf een onderneming op te zetten
ontwikkelen de kinderen hun creativiteit,
nemen ze initiatieven en werken ze samen.
Het project wordt ondersteund en mede
mogelijk gemaakt door het platform Global
Goals Aa en Hunze. Met dit project hebben
de leerlingen totaal liefst € 380,= verdiend!

Adres Stichting Actie Calcutta
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).

SAMENVATTING VAN HET

FINANCIEEL VERSLAG 2018

Brocante
Dagen in
't Vergiet
In juli jl.
organiseerde
’t Vergiet
in Gieten weer
3 Brocante Dagen
tijdens het
Oostermoerfeest
in Gieten.
De opbrengst
was € 376,=.
Dit bedrag
gaat naar
het
’Vocational
Education’project,
beroepsonderwijs
voor
kansarme
jongeren
in de slums van
Calcutta.

BATEN
Particulieren
€ 255.029
Bedrijven
€ 1.900
Andere organisaties zonder winststreven € 58.024
Totaal baten
€ 314.953

LASTEN
Sponsoring kinderen en hostels in India
Uitvoering projecten in India
Totaal besteed aan de doelstelling
Kosten eigen fondsenwerving
Beheer en administratie in Nederland
Totaal lasten

€
€
€
€
€
€

162.052
190.604
352.656
11.787
10.205
374.648

Het tekort werd met name gedekt uit bestemmingsreserves en -fondsen uit voorgaande jaren. Voor verdere toelichting en financiële verantwoording wordt
verwezen naar het jaarverslag op onze website.

Hartelijk
dank!
In deze laatste
nieuwsbrief van
2019 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
2020 een warm
hart toedraagt!

Kerstpost en kerstgiften
Wilt u een kerstkaart naar uw sponsorkind(eren) sturen?
Stuur deze dan naar ons secretariaat:
Postbus 309, 5660 AH Geldrop. Wij zorgen dan voor
verzending naar India. Vermeld hierbij duidelijk nummer en
naam van het kind en uw eigen sponsornummer en naam.
Uw eigen adres is niet nodig. Wij verzoeken u vriendelijk
maar dringend om enkelvoudige, kleine kaarten te sturen.
Als dekking van de kosten kunt u losse postzegels bijvoegen,
maar dit hoeft niet. Kerstgiften voor uw kind worden
altijd onder alle kinderen van het hostel verdeeld,
aangezien het niet goed is om één kind te bevoordelen.

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

SPONSORS
VOOR REN
KINDE AGD
GEVRA

