
RUIM
€ 38.000,=
AAN
NOODHULP
NAAR INDIA!

Hierbij willen wij heel graag de vele sponsors bedanken die
hebben gedoneerd voor voedselpakketten aan de allerarmste
inwoners van India! De donaties voor noodhulp zijn in de 
afgelopen maanden opgelopen tot het ongelooflijke bedrag
van ruim € 38.000,=!!  Dit bedrag heeft onze stoutste 
verwachtingen verre overtroffen! Dankzij u kon SAC niet 
alleen voedselpakketten laten uitdelen aan dagloners-
gezinnen in de sloppenwijk Solo Bigha in Calcutta, maar
op nog zeven andere locaties! 

Onze partners kondendaar namens ons hulp verlenen,
verspreid over de drie deelstaten waarin SACwerkzaam is.
Zij zorgden voor pakketjes, gevuld met de belangrijkste
dagelijkse levensbehoeften en gaven voorlichting over veilige
leefregels met betrekking tot het coronavirus.  

Uw gulle giften hebben ertoe bijgedragen dat deze gezinnen
van dagloners in staat zijn te overleven. Wij zijn u hiervoor
erg dankbaar!
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Beste SAC-vrienden,

IN ONZE MOOIE WERELDmoet iedereen rekening houden met het
coronavirus. In Nederland, in India, overal. Wij in Nederland kijken

aan tegen de tweede golf van besmettingen. We weten niet waar
het naar toe gaat. Dat geldt ook voor India. We hebben nauw contact
met onze partners in India en weten dat de situatie daar dramatisch
is. Maar het is ook heel verschillend. Sommige SAC- projecten gaan
door, andere hebben vertraging. De kinderen konden tijdens de lock-
down niet naar school. Er zijn gebieden waar de lockdown is opge-
heven en waar kinderen weer naar school mochten.  
Helaas zijnerookveelgebiedenwaardearmsteman -dedagloner -
de grootste problemen ervaart. En dus ook zijn vrouw en kinderen.
Dan is er geen inkomen, geen eten.  Deze arme mensen zijn afhan-
kelijk van organisaties die hulp bieden. Al onze partners proberen
eten te verzorgen voor de meest kwetsbare mensen en kinderen in
hun omgeving.  Zoals u weet heeft SAC een groot aantal noodhulp-
projecten gesteund. 

Omdat SAC contact heeft met betrouwbare organisaties wordt het
geld voor noodhulp direct besteed aan voedselhulp voor mensen die
dit het meest nodig hebben.  De noodhulp van SAC is gegaan naar
arme mensen in gebieden waar SAC momenteel projecten steunt
of eerder reeds heeft gesteund. 
SAC start ook met de ondersteuning van een project voor online-
leren. Een project waarbij 50 straatkinderen in Calcutta worden
voorzien van middelen om op afstand onderwijs te kunnen volgen.
In  Nederland gebeurde dat tijdens de lockdown ook. Veel rijke kin-
deren in India volgen momenteel vanwege de coronacrisis online-
onderwijs. Binnenkort kunnen deze arme straatkinderen dat ook!
SAC hoopt nog meer online-projecten te kunnen ondersteunen.
Ik wil u hartelijk danken voor uw trouwe steun en ook voor de extra
steun die we mochten ontvangen voor de noodhulpprojecten.
We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen in India.

Joke Jansen, voorzitter SAC



> HOE WERKT HET?
Het plan is dat 50 straatkinderen een smartphone in bruikleen
krijgen waarvoor een contract moet worden getekend. 
Ze ontvangen daarna digitaal lesmateriaal om te bestuderen.
Tweemaal per week moeten ze digitaal een opdracht inleveren.
Daarop krijgen ze feedback van hun docenten. Die feedback is
voor de leerlingen van wezenlijk belang om gemotiveerd te 
blijven en steeds betere resultaten te behalen. Wanneer een
leerling tweemaal verzuimt om zijn opdracht in te sturen, moet
de smartphone worden ingeleverd en krijgt een ander kind een
kans. De verwachting is dat er vrijwel niet op deze manier zal
hoeven te worden ingegrepen. CSP denkt dat de straatkinderen
er zeer trots op zullen zijn om een smartphone in bruikleen te
krijgen. En de feedback van hun docent zal hen stimuleren om
hun opdrachten in te leveren en de lessen vol te houden. 

> WAT KOST DIT PROJECT? 
Voor het ontwikkelen van digitaal lesmateriaal, het trainen 
van docenten voor online-onderwijs en het aanschaffen 
van smartphones wordt aan SAC € 5.700,= gevraagd. 

Project P18-19: Vakopleiding voor de plattelandsjeugd in Rayagada
In het district Rayagada in de deelstaat Odisha is de werkloosheid onder jongeren
erg hoog. In die streek wonen vooral tribalen endalits.Omdat er nauwelijks
beroepsonderwijs is, trekken veel jongeren naar de grote steden om zich daar te
verhuren als ongeschoold dagloner. Maar in 2019 is er in deze regio gelukkig een
vakopleiding gestart voor chauffeur, motorfietsmonteur en coupeuse. 
Totaal 40 jongeren werden ervoor geselecteerd. Zo volgden 18 jongeren in verschil-
lende opleidingscentra in de steden Parlakhemundi, Rayagada en Gudari een
opleiding tot chauffeur. Ze leerden daarbij ook om veelvoorkomende mankementen
aan auto’s te repareren. 
Een tweede vakopleiding was die van monteur voor het repareren van motorfietsen.
Hierin is ook zeker werk te vinden, zowel als zelfstandige als bij een baas.
Voor meisjes was er de opleiding voor coupeuse. Zij kregen daarnaast ook een cursus in diverse borduurtechnieken.
Bij alle opleidingen werd aandacht besteed aan omgangsvormen en sociale vaardigheden. Dankzij hun vakdiploma kunnen deze
jongeren nu in hun eigen regio aan de slag als werknemer bij een baas of als zelfstandig ondernemer!  
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Project P20-15: Online onderwijs voor straatkinderen 
in Calcutta

In Calcutta wonen duizenden straatkinderen. De Indiase organi-
satie Calcutta Social Project (CSP) is al jaren actief voor deze
kinderen en bereikt hen met taallessen en sociaal-educatieve
activiteiten. Dat taalonderwijs vindt dagelijks plaats in buurt-
huizen,  op trottoirs of in parken. 
De benodigdheden zijn een schoolbord en een oranje zeildoek
waarop de kinderen kunnen zitten. Maar door de coronacrisis
ligt dat alles al maanden stil. Deze straatkinderen missen 
daardoor niet alleen de taallessen, maar ook het contact met
hun docenten dat erg belangrijk voor hen is. Het volgen van
onderwijs betekent voor deze kinderen structuur in hun leven
en vooral  ook uitzicht op een betere toekomst. 

> EEN ONLINE-PROJECT
De CSP wil nu een online-onderwijsproject starten. Daarmee is
het mogelijk om ook tijdens de coronacrisis die belangrijke rol
van het onderwijs weer op te pakken. De kinderen krijgen zo
weer contact met hun docenten en deze kunnen de kinderen
blijven aanmoedigen omde lessen vol te houden.
De stimulerende ondersteuning
van hun docenten geeft deze
straatkinderen zelfvertrouwen en
het gevoel dat ze meetellen.
Bovendien krijgen ze dankzij dit
project de vaardigheid om zich de
rest van hun leven digitaal verder
te ontwikkelen. HELPT U DEZE STRAATKINDEREN OM ZICH DIGITAAL TE ONTWIKKELEN EN ZICH DAARMEE

VOOR TE BEREIDEN OP EEN BETERE TOEKOMST? 



Een nieuwe, glad betegelde vloer zal voor de kinderen com-
fortabeler zijn om op te zitten en beter schoon te houden dan
de oude betonnen vloer. 
De afspraak met het hostel is dat het zelf naar middelen zoekt
voor de helft van het benodigde bedrag en dat SAC de andere
helft betaalt. Dat is  € 3.846,=. 

> DAARVOOR GRAAG UW STEUN!

Het klaarmaken

van

voedselpakketten
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In het Marshal Dahar Boys’ hostel verblijven momenteel
186 jongens. Het zijn vooral kinderen van leden van de Santal-
stam die in zeer afgelegen dorpen wonen. Het hostel is 29 jaar
oud. Het dak en de muren zijn een paar jaar geleden
gerenoveerd. Nu is de renovatie van de vloer aan de beurt.
Het is nu vrij urgent. De ruimte waarvan de vloer moet worden
vernieuwd, wordt door de jongens intensief gebruikt voor eten,
studeren en ontspannen. 

Project: P20-05 : Nieuwe vloer voor jongenshostel in Ghatiduba, Odisha

EEN KORTE SAMENVATTING VAN DE VELE BERICHTEN DIE SAC DE LAATSTE MAANDEN

VAN ONZE INDIASE PARTNERS ONTVING.
Op 30 januari jl. werd het eerste geval van het coronavirus 
in India vastgesteld in de zuidelijke staat Kerala bij een genees-
kundestudent die terugkeerde uit het Chinese Wuhan. 
Op 24 maart  kondigde premier Modi een totale lockdown aan
voor heel India waarna alle instellingen, kantoren, transport, 
fabrieken, mijnen, steengroeven, markten, winkels en religieuze
plaatsen werden gesloten. Sommige overheidsinstellingen
bleven open, ziekenhuizen draaiden overuren en leegstaande
scholen werden ingericht als COVID-ziekenhuis. 
Na de eerste lockdown van 21 dagen volgde een nog strengere
lockdown en een derde, vierde en vijfde, afgewisseld met 
tijdelijke regionale versoepelingen om de economie niet totaal
te ontwrichten. Maar nog steeds zorgen het coronavirus, 
de economische gevolgen en de wijdverspreide armoede voor
een desastreuze situatie in het land. 

> STAD EN PLATTELAND
Er zijn grote verschillen tussen de steden en dorpen enerzijds
en het platteland anderzijds. 
In de dichtbevolkte steden sloeg het virus razendsnel om zich
heen en nam de werkloosheid schrikbarende vormen aan. 
Dit werd het hevigst gevoeld door de miljoenen dagloners. 
Zij en hun gezinnen zaten direct zonder eten. Gelukkig kwamen
er overal in het land hulpacties op gang, maar dat neemt de 
uitzichtloze toestand voor deze dagloners niet weg.

Op het platteland is de situatie wat anders. Daar is men voor
de voedselvoorzieningniet afhankelijk vandagloon,maar van de
opbrengst van het land. De vele migrantenarbeiders die na de
lockdown naar hun dorpen zijn teruggekeerd, helpen hun gezin
weer mee om het uiterste uit hun karige lapje grond te halen.
En ondanks het gemis van het loon van de migrantenarbeiders
lijken de dorpsbewoners zich mede dankzij de aan- en verkopen
op de lokale markt momenteel net in leven te kunnen houden. 

> DE SCHOLEN
Het verschil tussen stad en platteland is ook zichtbaar in het 
onderwijs. In het hele land zijn de meeste scholen tot het
einde van het jaar gesloten. In de steden wordt op sommige
’elite-scholen’ online-onderwijs verzorgd. Voor de kinderen op
het platteland is het helaas niet mogelijk om aan online-lessen
deel te nemen. Zij beschikken niet over een smartphone. 
De meeste scholen in de dorpen ontvingen geen schoolboeken
om aan hun kinderen uit te delen. Wel krijgen we de indruk dat
een aantal dorpsschooltjes en bijlesschooltjes toch weer is
begonnen en met audio-visueel materiaal en met zelfgemaakte
leermiddelen les geeft. 

BERICHT UIT ODISHA, WEST-BENGALEN EN JHARKHAND



EN TOEN KWAM ER NOG
DIE CYCLOON…

Alsof het nog niet genoeg was, joeg
op 20 mei jl. de cycloon Amphan met
windstoten tot 250 kilometer per uur
langs de kust van India.
Uit de deelstaten West-Bengalen en
Odisha werden de dagen ervoor bijna
een half miljoen mensen geëvacueerd.

••KERSTPOST••
Aangezien de scholen en ook de meeste

hostels in India sinds de lockdown gesloten
zijn, zal de organisatie van de kerstpost dit
jaar anders verlopen dan in andere jaren.

Hoogstwaarschijnlijk zullen er vanuit de kin-
deren geen kerstkaarten worden verzonden.
Wel zult u bericht krijgen van de leiding-

gevende van de locatie waar uw sponsorkind
vóór de lockdown verbleef. 

Vanwege de gedeeltelijke lockdown in India
is het verstandiger om dit jaar geen kerst-
kaarten of kerstgiften naar uw sponsor-
kind(eren)  te sturen. Wij 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 en dat ook de

bijlesschooltjes weer volop kunnen draaien! 
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De opvangcentra in India die hiervoor
normaliter bestemd zijn, lagen nu
echter voor een deel al volmetmensen
die in quarantaine moesten vanwege
besmetting met het coronavirus. 
En de locaties waar de inwoners nog
wèl naar toe konden, waren eerder vol
omdat men vanwege dit virus afstand
moest houden… 

SAMENVATTING VAN HET
FINANCIEEL VERSLAG 2019
BATEN
Particulieren € 234.324
Bedrijven € 18.282
Andere organisaties zonder winststreven € 77.197
Totaal baten € 329.803

LASTEN
Sponsoring kinderen enhostels in India € 157.588 
Uitvoering projecten in India        € 139.161 
Totaal besteed aan de doelstelling € 296.749
Kosten eigen fondsenwerving € 12.968
Beheer en administratie € 7.973 
Totaal lasten € 317.690

Voor verdere  toelichting  en financiële verantwoor-
ding wordt verwezen naar het jaarverslag op onze
website.

UW SPONSORBIJDRAGEN
VOOR DE KINDEREN

Tijdens de lockdown betaalt SAC alle spon-
sorbijdragen gewoon door. Voor een deel
lopen de kosten in India namelijk ook door.
En voor het overige deel kan het sponsor-
geld helpen om de rampzalige situatie
daar nog wat te verlichten. De bedoeling is
dat het onderwijs voor de kinderen straks
weer direct gecontinueerd kan worden
zodra de lockdown wordt opgeheven. 

HARTELIJK DANK!
In deze laatste nieuwsbrief van 2020 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 2021 een warm hart toedraagt!


