
‘Leer  
alsof je voor eeuwig zou leven 
Leef  
alsof je morgen zou sterven’ 

Mahatma Gandhi 
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Meisjes die aan hun toekomst werken! 
Madurai, zomer 2015. 
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Nieuwjaarsbrief 2017 
 
Beste vrienden van Stichting Onderwijs voor India, 
 
Graag willen wij u allen een heel gelukkig 2017 toewensen! 
 
Ook is het hoog tijd dat we u op de hoogte brengen van hoe het gaat met Stichting Onderwijs 
voor India. Dat is ten slotte al weer enige tijd geleden. Ik hoop dat ik uw aandacht even vast kan 
houden voor een ietwat  emotionele oproep voor nieuwe bestuursleden. De stichting bestaat in 
augustus 2017 alweer 10 jaar en in die 10 jaar hebben wij samen met jullie heel wat kunnen 
bereiken. Veel studenten konden rekenen op onze steun voor het behalen van diploma’s. En 
daarnaast hebben wij kunnen bijdragen aan de verbetering van de leef- en werkomstandigheden 
in het Hallelujah Children Home, ondermeer met de financiering van zonnepanelen op het dak 
van het tehuis. 
 
Tegelijkertijd maken we als stichting momenteel een moeilijke fase door. We ervaren steeds 
meer negativiteit rondom buitenlandse hulp. In onze beginjaren merkte ik dat wij daar als kleine 
stichting weinig last van hadden. Mensen zagen de grote organisaties als zakkenvullers en 
ondoorzichtige, logge instituten, bij wie ze bang waren nooit meer van hun donateurschap af te 
komen. Als kleine stichting van alleen maar vrijwilligers, konden wij juist rekenen op veel steun. 
Nu zien we dat mensen empathie over de grens steeds moeilijker vinden en liever doelen in 
Nederland steunen. Het gaat niet meer over strijkstokken of een zinvolle discussie over de 
inrichting van buitenlandse hulp, nee, er waait een “eigen volk eerst” wind door het land. Ook is 
er een trend gaande waarbij het geven aan goede doelen gekoppeld moet worden aan uitdagende 
evenementen, belevingen al dan niet met veel televisie-exposure om mensen überhaupt nog in 
beweging te brengen voor het goede doel. 
 
In mei 2016 lanceerde ik samen met anderen de website FairFrog. Deze website ontstond vanuit 
dezelfde idealen als Stichting Onderwijs voor India; namelijk die van gelijkheid en 
medemenselijkheid. FairFrog is een verzamelwebsite van producten die uit eerlijke handel tot 
stand zijn gekomen en die zich onderscheiden op het gebied van duurzaamheid. Waarom vertel ik 
u dit allemaal? FairFrog vergt momenteel enorm veel tijd en energie van mij  die ik niet in de 
Stichting Onderwijs voor India kan steken. Dat en de eerdergenoemde ontwikkeling heeft effect 
op onze inkomsten. Daarom zijn we op zoek naar nieuwe bestuursleden om ons team te 
versterken. 
 
Ik heb niets tegen goede doelen die mensen in Nederland steunen, integendeel, maar ik wil mij 
wel graag hard maken voor meer internationale verbinding en medemenselijkheid. In een sterk 
geglobaliseerde wereld, waarin we vrijwel dagelijks producten kopen uit landen van bijna elk 
continent, is in werkelijkheid niets meer een “ver van je bed show”. De realiteit is dat we 
allemaal onderdeel uitmaken van dezelfde ongelijke maatschappij en dat we vaak onbewust ook 
bijdragen aan die ongelijkheid. Als Stichting Onderwijs voor India zijn we er om een beetje 
herverdeling te doen, zolang het systeem zo in elkaar steekt. Na het overlijden van mijn moeder 
zagen we een tijdelijke stijging in onze inkomsten. Vaak krijg ik te horen “Je moeder was zo 
jong, dat is toch onrechtvaardig.” Ik zeg dan meestal – en deze kan wat hard aankomen, maar dit 
is de realiteit – “dat kinderen in India dood gaan aan diarree is onrechtvaardig; zij krijgen niet de 
voeding, het schone water en de medische zorg, die wel voorhanden zijn. Mijn moeder heeft alle 
mogelijk zorg gekregen die er op dat moment beschikbaar was. Dat verlies was groot, maar dood 
hoort bij het leven.” Ik zeg dit zonder gêne, omdat mijn moeder er precies zo over dacht. 
 
Ik geloof niet dat ik ooit geprobeerd heb om een simpele boodschap te verkopen; ik heb nooit  
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iemand wijsgemaakt dat je voor 5 euro per maand een kind een toekomst kan geven of dat je met 
een sms-je voor 2 euro levens kan redden en dat daarmee alle wereldproblemen opgelost zijn. Ik 
geloof niet in een dergelijke rethoriek en vind dat soort campagnes schadelijk. Om de stichting 
nieuw leven in te blazen, wil ik dan ook juist meer gaan focussen op wat ons bindt met de 
internationale gemeenschap. Ik wil bijdragen aan meer bewustzijn over wat onze relaties zijn met 
landen als India, en bijdragen aan meer empathie over de grens. Niet alleen omdat de meisjes in 
India ons nog steeds heel hard nodig hebben, maar ook omdat ik denk dat de Nederlandse 
maatschappij dat van ons nodig heeft. 
 
Om dit te bereiken zijn wij op zoek naar enthousiaste, frisse bestuursleden, die ook vinden dat 
Nederlandse en buitenlandse doelen elkaar niet uit hoeven sluiten en ons graag willen helpen om 
onze boodschap te versterken, ons netwerk uit te breiden en te doen waarvoor we in het leven zijn 
geroepen: kinderen in India van volledig onderwijs te voorzien en op te leiden voor een 
draagbare, hoopvolle en gezonde toekomst.  
 
Wij danken u allen als trouwe vrienden van onze stichting voor uw support in de afgelopen jaren. 
We hopen dat u ons ook in 2017 weer een warm hart toedraagt en dat u het denken over de grens 
met ons wilt blijven steunen en uitdragen. 
 
Met vriendelijke groet, 
Nelle Kooren 
Voorzitter 
 
 



Afgestudeerd  en aan het werk in 2016 

 
In 2016 maakten 21 jongens en meisjes een studie af met dank aan het project Vervolgonderwijs. 
Onder hen zijn 6 meisjes die voorheen in het Hallelujah Children Home in Madurai verbleven, en 2 
voormalig scholieren van de Mary Matha School in Trichy. Daarnaast konden we 13 jongens en 
meisjes uit Sindalacherry ondersteunen in hun vervolgonderwijs. Sevai Society heeft een sterk 
network in het dorpje Sindalacherry, waar ze onder andere een trainingscentrum en een 
bejaardentehuis runnen. Door hun sterke band met het dorpje kunnen ze goed beoordelen wie 
financiële hulp nodig hebben om te kunnen studeren.  
 
Inmiddels zijn 5 van de afgestudeerden aan het werk. Zij verdienen tussen de 85 en 210 euro per 
maand. Van de afgestudeerden zijn er 10 verder gaan studeren, 4 zoeken er nog naar werk en 2 zijn 
getrouwd en niet werkzoekend.  
 
In 2007 begonnen we met het financieren van middelbare school onderwijs en in 2009 startten de 
eerste meisjes in het hoger onderwijs. Van alle studenten voor wie we tot nu toe de studie 
financierden, zijn er momenteel 24 aan het werk, en meer dan de helft van hen is vrouw!  

Jansi mary B.E Computer Science 
Nithiya Kalyani B.E ECE 
Vinista franklin B.Sc., Nursing 
Jeyanthi Ranjita Mary M.A. Economics 
Megala B.com CA Commerce 
Abishek DME Mechanical Engineer 
Jenitha Mary M.A. Economics 
Raveena BCA Computer Application 
Arul Steephen B.E ECE 
Anna poorani B.E Bio Medical 
Gnana sahaya nivedha B.A English 
Rohini B.Sc Mathematics 
Francis bino B.Com Commerce 
Maria anusha B.Sc Physics 
Jaya Prabha M.Sc Zoology 
Pramila M.Sc CSC 
Arul Christy MSW   
Antony Nithya Mary B.A English 
Rubiya B.A English 
Karthick Diploma EEE 
Sugumaran Diploma Mechanical Engineer 

Student Titel Richting 



Overzicht resultaten sinds onstaan van de stichting 

Jaar  
 

Resultaat 
 

2007 
 

- 7 meisjes starten in project Vervolgonderwijs 
 

2009 
 

- 6 meisjes doen eindexamen 
- schoolbankjes, computers en laboratoriummateriaal worden aangeschaft voor Mary Matha School 
 

2010 
 

- Eerste meisjes starten in beroeps- of universtaire opleiding in project Vervolgonderwijs 

2011 
 

- Waterzuiveringsinstallatie en schoolbankjes voor Mary Matha School  
- 4 oud-leerlingen van deze school doen eindexamen  
- Nog 33 anderen nemen deel aan het project Vervolgonderwijs 
 

 
2012 
 

- Sinds 2012 nemen jaarlijks ongeveer 60 studenten deel aan project Vervolgonderwijs  
- 7 oud-leerlingen van de Mary Matha School doen eindexamen 

 
2013 
 

- Hek voor het Wendalinum Children Home  
- 14 studenten behalen hun bachelor diploma 
- 1 oud-leerling van de Mary Matha School doet eindexamen binnen het project 
  

 
2014 
 

-1e twee meisjes behalen master diploma  
- 6 oud-leerlingen Mary Matha School behalen Bachelor diploma 
- Eerste oud-studenten uit het project vinden een baan 
  

 
2015 
 

- Zonnepanelen aangeschaft Hallelujah Children Home  
- 28 jongeren studeren af binnen het project Vervolgonderwijs 
  

2016 - 13 jongeren behalen Bachelor diploma 
- 5 behalen Master diploma 
- 3 behalen een diploma in beroepsonderwijs 
- 24 oud-studenten zijn aan het werk. 



Foto’s 

Hallelujah Children Home 
Madurai, Kinderen tuinieren.  

Hallelujah Children Home 
Madurai, Kinderen spelen 

na schooltijd.  

Kinderen spelen in het 
Benedict kindertehuis in 

Theni. 



Stichting Onderwijs voor India 
Sanderijnstraat 41-II 
1055BP Amsterdam 
info@onderwijsvoorindia.nl 
Tel. 0614368512 
Kvk: 34280158 
Fiscaal nr: 818323942 (ANBI) 
www.onderwijsvoorindia.nl 

Hartelijk dank voor alle steun. Wij hopen te 
mogen blijven samenwerken met u en onze 
partners in India om te kunnen investeren in 
onderwijs. 
 
Nelle Kooren, voorzitter 
Marije van Lent, secretaris 
Kees Kooren, penningmeester 
 

Omdat ik droom van een rechtvaardige wereld, waarin de plaats waar je geboren 
wordt niet bepaalt wie je wordt. 


