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Beste SAC-vrienden,

Wat leven we in een onrustige tijd. De pandemie heeft
wereldwijd grote impact gehad en we weten niet wat er
nog komen gaat. Ontwikkelen zich nieuwe coronavari-

anten zoals de al genoemde mutaties in Zuid-Amerika? Zullen de
verschijnselen mild zijn? We weten het niet. 
En wie had nu verwacht dat er een oorlog zou uitbreken op het 
Europese grondgebied? Een oorlog bovendien die zo gruwelijk is en
zoveel onrecht laat zien? Er wordt op grote schaal een beroep op ons
gedaan om vluchtelingen op te vangen. En natuurlijk doen we dat,
ook in Nederland. We hebben al heel wat indrukwekkende voorbeel-
den daarvan gezien.
SAC heeft mogen ondervinden dat u bereid bent om kinderen en
jongeren in India ook in deze moeilijke tijd te ondersteunen, zodat
zij naar school kunnen of een beroepsopleiding kunnen volgen. Daar
zijn we u heel dankbaar voor. Een opleiding is een langdurig proces.

Een kind moet niet slechts één jaar naar school mogen, maar moet
z’n opleiding kunnen afmaken. Daarom zijn we zo blij dat veel spon-
sors SAC meerdere jaren willen steunen. 
Tijdens de pandemie heeft SAC steeds goede contacten kunnen on-
derhouden met onze partners daar. We horen over grote armoede
in India maar de samenleving is weer open. Kinderen gaan weer
naar school. We zijn blij dat we weer verder kunnen gaan met de
ondersteuning van deze kinderen.
Het is zo mooi om de resultaten te zien van de hulp die wij bieden.
Wij horen dat onze steun helpt. De kinderen en jongeren krijgen
door onderwijs echt meer kansen. Ook in deze moeilijke tijd waarin
ze dat des te meer nodig hebben. Daar werken wij voor en dat doen
we met uw bijdragen. Ondanks de grote gevolgen van de pandemie
en ondanks de oorlog in Europa kan dit werk doorgaan. Dank dat u
dit begrijpt en ons steunt.

Joke Jansen, voorzitter SAC

Inmiddels zijn de scholen en de hostels weer open! De leerlingen van de hoogste klassen
waren al wat eerder begonnen om zich voor te bereiden op hun examens.
Vanuit Calcutta horen we dat de ervaring met online-onderwijs ook buiten de lockdown 
perspectieven biedt. Dit geldt natuurlijk alleen voor de steden en voor de dorpen met een
goed wifi-netwerk. 

WIJ GAAN
WEER NAAR
SCHOOL!
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• • gerealiseerdE projectEN • •

De sloppenwijk Solo Bigha in Calcutta
ligt naast een spoorlijn en in een erg
drassig gebied. Dankzij dit project is
gezorgd voor een kindvriendelijke
aankleding van een klein gebouwtje
dat eerder al door SAC werd gereno-
veerd. Ook zijn er educatieve en
creatieve activiteiten georganiseerd
voor de kinderen en informatiebijeen-
komsten voor de moeders. 

Op de nevenstaande foto zijn de 
kinderen te zien met geplastificeerde
letters en cijfers, gemaakt door de
leerlingen van de school in Asten die
dit project heeft gesteund.

Calcutta Social Project is een organisatie in Calcutta die al vele jaren onderwijs verzorgtvoor kinderenenjongeren die op straat leven.
Wanneer deze jongeren na 6 of 8 jaar onderwijs werk willen gaan zoeken, zijn ze daarvoor echter nog onvoldoende toegerust. Binnen
dit project leren ze zich programma’s als Word, Excel en PowerPoint eigen maken en praktisch gesproken Engels. Het computeronder-
wijs vindt plaats in een computerpraktijkcentrum, dat SAC een aantal jaren eerder al heeft gefinancierd. Vanwege de pandemie moes-

ten veel lessen online worden gegeven of werd er gewerkt
in kleine groepjes. Ook meisjes en jonge vrouwen uit de
sloppenwijken namen deel aan dit project, waardoor werk
als receptioniste, medisch assistente of medewerkster
data-invoer binnen hun bereik kwam. 

Dankzij dit project beheersen jongeren uit de sloppen-
wijken nu onmisbare vaardigheden waardoor ze toegang 
krijgen tot werk op de reguliere arbeidsmarkt!

P20-25: Dankzij computervaardigheden klaar voor de arbeidsmarkt!

P19-16: Kinderactiviteiten in de slum Solo Bigha



GEZOCHT: sponsors voor kinderen!

AANDACHT IN INDIA
VOOR
MEISJESKINDEREN
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Het meisjeshostel In Baghmara in Odisha
werd op 15 maart 2020 vanwege de pande-
mie gesloten. Een aantal van de meisjes kon
thuis online onderwijs volgen, maar de
meeste niet omdat er in hun dorpen geen
wifi is en hun ouders ook geen smartphone
kunnen betalen.  Tijdens de lockdown is 
er ingebroken in het hostel en zijn een 
computer, printer, solar-apparatuur en
diverse andere spullen gestolen. 
Ook werd de toegangsdeur vernield. 

• • nieuw project • •

Maar in de deelstaat Odisha moesten de
scholen op 8 januari 2021 weer open gaan
voor de hoogste klassen zodat de leerlingen
tenminste 100 dagen voorafgaand aan hun
eindexamen les zouden hebben. 

Ook het hostel moest weer open, met
inachtneming van coronamaatregelen,
zoals ontsmetting van de ruimten, 
desinfecterende handzeep, mondkapjes en
een individuele waterfles voor ieder kind.

De hostelleiding vraagt nu om vervanging
van de gestolen materialen, zoals een
nieuwe computer, printer, solar-apparatuur
en nog wat educatieve materialen.  
Daarnaast wordt gevraagd om renovatie
van het paddenstoelvormige huisje bij de
ingang van het hostelterrein. Dit huisje is
vervallen en het is de plek waar de ouders
hun kinderen ontmoeten. 

Totale kosten: € 2.800,=.  

P21-23 : Educatief materiaal voor meisjeshostel

De kinderen op de foto gaan naar school.
Maar andere kinderen zouden ook graag
naar school willen... In het dorp waar ze
wonen is geen school, maar een eind 
verder rijden is vast wel een hostel met een
school erbij. In dat hostel kunnen kinderen
wonen en samen met andere kinderen
naar school gaan. 

Helpt u mee om meer kinderen
naar school te laten gaan?
Het bedrag voor een sponsorschap is
€ 120,= per jaar.  
Wanneer u ook kindsponsor wilt worden,
kunt u mailen naar
sponsorships@actiecalcutta.nl 
of bellen naar 040-2852722 (’s morgens).

Op 20 november 1989 heeft de Algemene Vergadering
van de Verenigde Naties het verdrag van de
Universele Verklaring van de Rechten van het Kind
aangenomen. Het verdrag is door India en 190 andere
landen ondertekend. 

Deze landen verplichten zich hiermee tot het beschermen van de rechten van kinderen in
hun land. In 2008 initieerde de Indiase regering en het Ministerie van Vrouwen- en 
Kinderontwikkeling de National Girl Child Day. Deze dag wordt elk jaar op 24 januari 
gevierd. Het is bedoeld om de bevolking bewust te maken van de ongelijkheid waarmee
meisjes in de Indiase samenleving worden geconfronteerd. 

In de volgende nieuwsbrief willen we beschrijven hoe op de scholen en in de
hostels die wij steunen de rechten van het kind gestalte krijgen.



WERKGROEP DRENTHE

Goede doelen collectief  ’t Vergiet uit 
Gieten organiseerde eind oktober 2021 drie
drukbezochte Brocante Dagen op en rond
het erf van de oude boerderij ’t Vergiet op
de Hondsrug tussen Gieten en Gasselte.
Het was tevens het - vanwege corona een
jaar uitgestelde - twintigjarig jubileum
van het Collectief. 
Het bleken zeer succesvolle Brocante
Dagen met veel enthousiaste bezoekers.
De opbrengst voor SAC was maar liefst 
€ 3.000,=!

Adres Stichting Actie Calcutta

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

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

e-mail:        office@actiecalcutta.nl
website:      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).

Adressenwerkgroepen
•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

Wie komt de commissie fondsenwerving versterken?
We zitten dringend verlegen om een nieuwe collega.

Je hoeft niet in de buurt van Geldrop te wonen,
want we werken veel online. 

• FONDSENWERVER GEVRAAGD! •

Kijk eens op onze
NIEUWE
website:

www.actiecalcutta.nl

BERICHT VAN DE PENNINGMEESTER
Graag willen wij u hierbij informeren over een wijziging van onze bankgegevens. 
Momenteel hebben wij naast onze huisbankier ING ook nog een bankrekening bij de
Deutsche Bank (NL20 DEUT 0549 6201 68). De Deutsche Bank heeft echter aange-
geven deze bankrekening binnenkort te beëindigen omdat zij zich in Nederland
alleen nog wil richten op het grootbedrijf. Vriendelijk verzoeken wij u daarom om
uw donaties voortaan alleen nog over te maken naar het rekeningnummer van onze
huisbankier ING. Dit nummer is: NL92 INGB 0003 9742 00 ten name van Stichting
Actie Calcutta teGeldrop. In het geval dat u zelf bij uw bank een periodieke 
overschrijving naar onze Deutsche Bank heeft geagendeerd, dan verzoeken wij u
hierin ook het banknummer aan te passen. We beseffen dat dit van u enige actie
vraagt, maar we vertrouwen er toch op dat dit het continueren van uw steun aan de
kansarme kinderen en jongeren in India niet in de weg staat.

DONATIES UIT HET BUITENLAND
Onlangs kwam in het nieuws dat de 
liefdadigheidsinstelling van Moeder 
Teresa in India geen geld meer zou
mogen ontvangen uit het buitenland.
Deze maatregel is later ingetrokken en
heeft gelukkig ook geen gevolgen voor
SAC. SAC is een neutrale organisatie en
werkt in India samen met zeer uiteen-
lopende instellingen. Alleen instellin-
gen die ervan verdacht worden zich
actief bezig te houden met het bekeren
van hindoes kunnen met deze maat-
regel te maken krijgen. Op de scholen
en in de hostels die SAC steunt, zitten 
kinderen van ouders met een grote 
diversiteit aan godsdiensten, waaron-
der ook natuurgodsdiensten.

SAC werkgroepen verzorgen 
informatie en acties in 

hun regio. 
Zij kunnen ook u van dienst

zijn bij het organiseren 
van lezingen,

informatiebijeenkomsten
of activiteiten”


