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Vrienden van Anathalaya,

Het is lang geleden sinds we wat van ons hebben laten
horen. Toen stond de Anathalaya Nieuws vol met
informatie over ons bezoek aan Nagpur, het bestuur,
ideeën voor de toekomst en de geplande aanpassing aan
het sponsorprogramma en de kerstpakketten.

We hebben ons best gedaan om deze Anathalaya Nieuws
voor de zomervakantie te versturen, maar dat is helaas
niet gelukt. 

In deze Anathalaya Nieuws de stappen die in
sponsorprogramma zijn genomen en de situatie met de vrijwilligers in India. Ook komen de
kerstpakketten van afgelopen winter nog even aan bod. 

Anjo, Dirk, Pien en Iwan

Bezig met het inpakken van de kerstpakketten van 2014.



Frisse start na bezoek in 2014
Tijdens ons bezoek in de zomer van 2014 hebben we uitgebreid gesproken
over het sponsorproject en andere projecten. De bureaucratie bij de
wijziging van de stichting en de andere werkzaamheden van de
vrijwilligers zorgden voor vertraging in de verwerking de follow-up
reports en het starten van nieuwe projecten. 

We maken een
aantal afspraken
o m  h e t
s p o n s o r p r o j e c t
beter te  la ten
v e r l o p e n ,  z o

worden afspraken gemaakt over de follow-up reports, de
instroom van nieuwe schoolkinderen, de geboden hulp aan
de schoolkinderen en de ondersteuning aan de oudere
kinderen. Ook wordt gekeken naar nieuwe projecten die
gestart kunnen worden. 

Met een goed gevoel vertrekken we richting Nederland.
We ontvangen al vrij snel een aantal nieuw te sponsoren
kinderen en zorgen dat deze kinderen gesponsord worden,
plaatsen de eerste oudere en studerende kinderen in het nieuwe ondersteuningsprogramma en starten een nieuwe
kerstpakketten actie. 

Weer een succesvolle kerstpakketten actie
De afgelopen kerst was het weer mogelijk om een authentiek Indiaas kerstpakket te bestellen. Een pakket vol met
lekkernijen als sap, cashewnoten, Bananen chips, mix voor Butter Chicken, Moondal en een Pani Puri (Waterballs,
een échte Indiase snack). Voor een gezellig tafel was het pakket verder aangevuld met o.a. kaarsen, wierook en een
beeldje. 

Al met al weer een veelzijdig pakket waarmee bijna 1000 euro werd opgehaald. 

Het vervolg in 2015
Begin 2015 ontstaat toch weer vertraging in de toezending
van follow-up reports. Wel is er regelmatig contact met de
vrijwilligers in India over de ondersteuning van de kinderen.
De werkzaamheden voor het opstellen van de follow-up
reports blijkt toch veel werk. Er wordt gekeken naar een
administratief medewerker die een aantal van deze taken kan
overnemen, maar deze is nog niet gevonden. 

In april komt ons bestuur bijeen om te kijken naar de
mogelijkheden voor de sponsoring. Er is opnieuw contact
gelegd met India om te bekijken op welke manier de
werkzaamheden voor hen behapbaar zijn, we wachten nog op
een reactie. 



De sponsorkinderen in Ashtikala op een

herdekingsdag van Shamala.

Porus m et zijn nicht Sh ree die hij, na ast zijn

reguliere w erk, vaak  helpt tijdens  haar reize n. 

Bijeenkomst in de polikliniek voor het maken van

foto’s.

Pien met Pranay die aan het sponsorprogramma

een baa n bij een lo gistiek bed rijf heeft

overgehouden.

De intenties
We zijn overtuigd van de goede bedoelingen van onze vrijwilligers
in India die -na het overlijden van de geestelijk moeder van de
stichting- ongevraagd een stichting met meer dan honderd
sponsorkinderen erft die op vijf verschillende scholen, een
polikliniek en verschillende losse projecten. Een stichting die geleid
werd door een sterke vrouw, die de hele dag bezig was met deze
werkzaamheden. Het werk dat door hun moeder, schoonmoeder en
oma is opgezet moest en zou doorgaan na haar overlijden. 

We zijn overtuigd van de inzet van de vrijwilligers die hebben
gewerkt aan het voortzetten en opschonen van het bestuur van de
stichting. Ondanks hun drukke en vaak niet makkelijk privé leven
hebben ze gestreden tegen de Indiase bureaucratie en zijn met
plannen gekomen om de werkzaamheden ook in de toekomst
behapbaar te houden. 

We zijn overtuigd van de betrouwbaarheid van de vrijwilligers,
zoals o.a. blijkt bij bezoeken aan India. In de dorpen is de
ondersteuning duidelijk en het blijkt dat de vrijwilligers regelmatig
aanwezig zijn. De ouderen geven aan regelmatig gesteund te
worden, ze kunnen de vrijwilligers op hun mobiel bereiken.
Ondersteuning die wordt overgenomen door de regering wordt
gecommuniceerd en afgebouwd (zoals de artsenbezoeken en de
middagmaaltijd) en er worden geen projecten gestart die geen
noodzaak hebben. 

De toekomst
Desondanks vinden wij dat u, als sponsor, recht heeft op informatie
en foto’s van uw sponsorkinderen en dat er naast onze Anathalaya
Nieuws vanuit India berichten moeten komen over de voortgang van
de schoolcarrière en de gezinssituatie van uw sponsorkind(eren).
Als deze informatie, met hoeveel begrip voor het ontstaan hiervan,
uitblijft wordt het voor ons lastig om u open en eerlijk te
informeren. 

We hebben bij het bestuur in India aangegeven dat we met de start
van het nieuwe schooljaar (op 1 september) uitsluitsel willen
hebben over de invulling van het sponsorprogramma en andere
projecten. Wij bespreken dit plan en bij voldoende vertrouwen in
de uitvoering hiervan zullen we ook volgend jaar de schoolkinderen
blijven sponsoren. Mocht dit niet gebeuren worden de
sponsorouders geïnformeerd over het vervolg. 

Mocht u nu al vragen hebben kunt u, bij voorkeur per mail,
natuurlijk al contact opnemen. 

 

Kimi neemt afscheid van zijn sponsorzusje Harsha.


