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STICHTING BANGALORE
crèches in de sloppenwijken
ONZEKERE TIJDEN
Wij leven in een onzekere tijd. Het Corona-virus bepaalt
ons leven en zeker dat van de mensen in India. De
crèches zijn gesloten en de kinderen zitten thuis.
Sommige moeders werken nog, maar het merendeel
is niet welkom bij de gezinnen voor wie ze werken.
En meestal betekent dat ook dat ze geen geld krijgen
van hun werkgevers. Gelukkig zorgen de nonnen van
het klooster waarmee we zo nauw samen werken dat
ze op gezette tijden een voedselpakket krijgen. En we
zijn nog steeds in staat het salaris van de medewerksters te betalen, alsmede huur en energie van de
crèches want die kosten gaan door, ook al worden de
ruimtes momenteel niet gebruikt. Het lijkt er op dat
noch leidinggevenden, noch kinderen en ouders ziek
zijn. Wat beslist verbazingwekkend is als je weet hoe de
meesten wonen.
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In onze vorige nieuwsbrief heb ik geschreven over het
contact dat ik heb kunnen leggen met de Azim Premji
Foundation in Bangalore. Een Stichting die zich onder
meer richt op straatkinderen, werkende moeders en
jonge meisjes. En we zijn bijzonder blij nu te kunnen
mededelen dat we tot een meerjarige samenwerking
zijn gekomen. Het is de bedoeling dat zij geld doneren
voor het verbeteren van de 8 bestaande crèches
en voor een uitbreiding met twee nieuwe crèches.
Inmiddels hebben zij €22.000 overgemaakt. In
afwachting van betere tijden is dit geld, geoormerkt,
op een aparte rekening van het klooster geplaatst. Eén
van de leden van de Rotaryclub Bangalore Lakeside
hebben we bereid gevonden om als intermediair op
te treden tussen de Foundation, het klooster en onze
eigen Stichting.
Behalve met de Rotaryclub uit Bangalore hebben we
de afgelopen jaren ook heel fijn samengewerkt met de
Rotaryclub Delden-Borne. Daaraan komt nu een einde.
We willen hen heel hartelijk bedanken voor de financiële steun die we hebben gekregen, maar vooral ook
voor hun enthousiasme voor ons project.
Volgend jaar bestaat onze Stichting 20 jaar. Bij het
10-jarig bestaan hebben we een lijstje gepubliceerd
met de namen van 10 crèche-kinderen. En daarbij
aangegeven wat hun ambities zijn en in welk school-of
studiejaar ze op dat moment zaten. We proberen
nu te achterhalen wat er van hen in werkelijkheid is
geworden. Daarover volgend jaar meer.
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In het afgelopen jaar hebben we afscheid genomen van
onze penningmeester Albert Oude Sanderink. Hij heeft
gedurende een groot aantal jaren op een prima manier
onze financiën beheerd. Wij willen hem daarvoor
ook op deze plaats hartelijk bedanken. Zijn plaats is
inmiddels ingenomen door Wendy van Benthem. Wij
zijn daar erg blij mee en hebben veel vertrouwen in de
samenwerking met haar.
Het zal duidelijk zijn dat wij onze activiteiten niet
kunnen voortzetten zonder de financiële ondersteuning van velen. Wij zijn u allen daarvoor zeer erkentelijk.
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