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1. Project ‘Van doneren naar investeren’
Ingaande december 2019 heeft het bestuur van de Stichting besloten zich actief in te zetten in het behalen van de 
doelen van de Stichting. Hiertoe is het project ‘Van doneren naar investeren’ opgezet in gezamenlijk overleg met de 
Zusters. U leest hierover op de website.

Inmiddels zijn we halverwege het project (duur omvat 5 jaar) en is besloten dat het bestuur, samen met de projec-
tontwikkelaar, een bezoek aan de projecten in India gaat brengen.

Over de reis en de inhoud ervan kunt u al lezen op onze website. Daarbij zullen wij er in de volgende nieuwsbrief 
van november 2022 uitgebreid aandacht aan besteden.  

2. Project solarlampen
Het project Solarlampen is een onderdeel project van het grote project ‘Van doneren naar investeren’. 

In het oosten van India, in de staat Odisha, is er in het bergachtige geb-
ied weinig tot plaatselijk geen elektriciteit. De solarlampen blijken hier 
zeer welkom te zijn, zowel voor de kinderen die hierdoor meer ruimte 
hebben om te lezen en dus te leren. Zij kunnen immers nu niet naar 
school gaan vanwege de Corona pandemie. Gevaar is vervolgens dat 
de kinderen nu ingezet worden om op het land met de ouders mee te 
werken en dus helemaal niet bezig zijn met taal of rekenen. De lampen 
brengen enige uitkomst en zodoende worden er zo’n 300 uitgedeeld in 
een gebied waar 600 gezinnen wonen. Er zijn ook kinderen die samen 
gebruik maken van een lamp. En ouders die een kleine bijdrage kunnen 
geven, wordt dit ook gevraagd. Hier hebben de Zusters goed zicht op. 
Ook wordt aandacht besteed aan duurzaamheid. Er zijn enkele jongens 
die aangeboden hebben een cursus te willen volgen om de lampen te 
kunnen repareren als deze stuk zouden gaan. Zo dat de lampen niet 
meteen weggegooid worden en dus langer gebruikt worden. 

Niettemin willen niet alle ouders een kleine bijdrage geven en omdat 
er elektricitiet is, willen andere ouders daar op wachten en soms kan 
dat erg lang zijn omdat de elektriciteit vaak uitvalt. Deze keuzes maken 
ouders zelf.

Ook zijn er enkele boeren die gevraagd hebben of voor de andere 
helft van het project (de andere 300 lampen) er panels (zonnepanel-
en) aangeschaft kunnen worden om water uit putten te halen (met de 
opgewekte energie) en het land te kunnen besproeien. Deze vraag is besproken met Wilde Ganzen en er is toe-
stemming gegeven. Zodoende zijn er nu op 4 plekken, 2 plekken in Ponkodihi (Odisha) en 1 plek in Bhopal (Mad-
hya Pradesh) en 1 plek in Indore/Palia (Madhya Pradesh) mogelijkheden gemaakt om water uit putten of meren te 
pompen naar het besproeien van land waar gewassen staan. 

Op deze manier kunnen de meest arme mensen hun beroep uitoefenen (hier de boeren) en dus uit de armoede 
komen. Want naast dat er eten is voor hun gezin, is er nu ook de mogelijkheid om te verkopen wat teveel is aan ver-
bouwde gewassen. Zie verder ook enkele toegevoegde foto’s bij deze nieuwsbrief.  
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3. Hostel en praktijkschool
Het hostel voor het verblijf van 150 meisjes is gereed. Het biedt de mogelijkheid voor meisjes om langer te kunnen le-
ren en zo ook een beroep te leren. De afstand tussen school en hun thuis/hut is te lang om dagelijks te lopen. Vervoer 
naar en van school is te duur en tevens vrijwel niet mogelijk omdat de wegen onverhard zijn en in bosgebied liggen. 
Voor de jongens is er wel al slaapgelegenheid. 

De praktijkschool, die in samenwerking met Smile Foundation, wordt opgericht is er zowel voor jongens als voor 
meisjes. Smile Foundation is een Indiase zusterorganisatie van Wilde Ganzen. Verwacht zou worden dat zij het on-
derwijsprogramma vorm kunnen geven en tijdelijk voor de juiste leerkrachten zorgen. De Zusters zouden van deze 
leerkrachten kunnen leren en zodra zij voldoende expertise hebben opgebouwd het werk van Smile Foundation 
overnemen. Een en ander loopt nog niet zoals verwacht. Hier wordt dan ook aan gewerkt en momenteel veel aan-
dacht besteed. Wordt vervolgd.

4. Nieuwe projecten
Binnen het grote project ‘Van doneren naar investeren’ worden nieuwe projecten opgezet die allemaal landbouw, 
educatie, voeding of gezondheidszorg betreffen. Er zijn al projecten opgezet en geevalueerd om vervolgens miss-
chien uitgebreid te worden. Tevens worden nieuwe projecten opgezet vanuit behoefte die de Zusters aangeven. 

Het project solarlampen wordt momenteel geevalueerd met Wilde Ganzen en mogelijk uitgebreid met nog meer 
panels opzetten voor irrigatie voor de boeren.

In de staat Assam ligt een dorp waar behoefte is aan educatie in de vorm van een school voor kinderen en in de 
staat Madhya Pradesh is er een plaats waar behoefte is aan een project voor een goede moeder- en kindzorg. Al 
deze projecten krijgen aandacht en in de volgende nieuwsbrief hoort u het vervolg hiervan.

5. Onze donateurs
U leest over alle ontwikkelingen en dat zijn er momenteel heel veel. Wij proberen samen met de Zusters, geluk te 
brengen in het leven van een grote groep mensen die echt heel erg arm zijn. Vooral de financiele middelen ontbrek-
en en zodoende hebben zij ook niet geleerd de juiste keuze te maken wanneer er bijvoorbeeld wel wat geld is. Hi-
erbij worden zij nu ondersteund en door een beroep te leren kunnen ze uit de armoede komen en leren wel de juiste 
keuzes te maken. 

Dit betekent dat wij als Stichting blij zijn met Uw donaties en zelfs legaten en ook worden we in testamenten gen-
oemd. Zorgvuldig gaan wij met al deze donaties om en de nieuwsbrief sturen we dan ook via de website en per 
post. Laatste voor de donateurs die geen internet hebben. Zodat iedereen ons kan volgen en kan lezen hoe zinvol 
Uw donatie besteed wordt. 

U allen hartelijk dankend hiervoor, groeten wij en tot in november,

het bestuur van de Stichting Sociaal Centrum Kerkpad en Robert van den Heuvel.

Website: www.ssckerkpad.nl


