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

Mahatma Gandhi 

Nieuwsbrief herfst 2017, Stichting Onderwijs 
voor India 

 
In deze nieuwsbrief: 
 We vieren ons 10-jarig bestaan met een  

pannenkoeken middag in Stal op de Kaag. 
 We zoeken nieuwe bestuursleden. 
     
   

 
Madurai, januari 2017. 

Foto: Sevai Society 



 
Beste vrienden van Stichting Onderwijs voor India, 
 
Afgelopen zomer, op 7 augustus, bestond Stichting Onderwijs voor India precies tien jaar. Velen 
van jullie waren toen waarschijnlijk van een welverdiende vakantie aan het genieten, maar we 
zouden deze gelegenheid graag nog met jullie willen vieren. We vieren onze verjaardag op 
zondag 19 november in de Stal op de Kaag met pannenkoeken en een loterij. Details vindt u 
verderop in deze nieuwsbrief. 
 
In januari deden we een oproep voor nieuwe bestuursleden en helaas hebben we tot nu toe nog 
geen gegadigden gevonden. We doen bij deze een nieuwe oproep en wel voor de positie van 
voorzitter. Ik heb besloten na tien jaar om mijn werkzaamheden voor de stichting neer te leggen. 
In de nieuwsbrief van januari deelde ik met jullie dat een nieuw initiatief veel tijd en energie van 
mij vergt. FairFrog 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. Inmiddels is daar een baan bij Triodos bijgekomen. Helaas zitten er maar 
vierentwintig uren in een dag en heb ik moeten besluiten om iets te laten gaan.  
 
Mijn eerste reis naar India en het Hallelujah Children Home in Madurai is inmiddels elf jaar 
geleden. In het voorjaar van 2007, kwam één van de meisjes in het tehuis naar mij toe, omdat ze 
haar middelbare school niet kon afmaken. Haar moed om om hulp te vragen, haar ambitie om af 
te maken waar ze in het tehuis aan begonnen was, vormden het begin van deze stichting. Samen 
met partnerorganisatie Sevai Society begonnen we het project Vervolgonderwijs. De eerste jaren 
zorgden we ervoor dat de meisjes van het Hallelujah Children Home de laatste jaren van hun 
middelbare school thuis konden afmaken. Daarna financierden we hun vervolgonderwijs alsook 
dat van studenten uit Thiruchipally en Sindalacherry.  
 
Inmiddels hebben tientallen jongens en meisjes een beroepsopleiding of bachelor en soms zelfs 
master kunnen afronden! Velen vinden na het afronden van hun opleiding een baan. Daarnaast 
blijkt dat kinderen van vrouwen die onderwijs hebben genoten, meestal ook naar school gaan en 
zo hopen we dat ons werk ook een positieve impact heeft op de komende generatie. Naast het 
financieren van vervolgonderwijs, hebben we de afgelopen jaren ook andere projecten 
gefinancierd, zoals een waterzuiveringsinstallatie en een hek voor een kindertehuis, zonnepanelen 
voor het tehuis in Madurai, schoolbankjes, computers en andere schoolbenodigdheden. Het 
meisje waardoor dit initiatief ontstond werkt inmiddels als laborant in een ziekenhuis in de buurt 
van het dorp waar ze vandaan komt. 
 
Ik heb dit werk de afgelopen jaren met veel liefde en passie gedaan en hoop dat iemand, die ook 
gelooft in de kracht van onderwijs, dit van mij wil overnemen. Bent u of kent u iemand, die graag 
een verschil wilt maken en jonge mensen wil bijstaan in het opbouwen van hun toekomst, dan 
gaan we graag in gesprek.  
 
Mochten u niemand kennen, dan hopen wij dat u deze oproep wilt delen in uw netwerk.  
 
Alvast bedankt voor uw eventuele reactie en het delen van onze oproep, 
we zien u graag op 19 november aanstaande in de Stal op de Kaag, 
 
Met vriendelijke groet, 
Nelle Kooren 
Voorzitter 



 
 
 
 
 
 
 

Bestaat 10 jaar! 
 

En dat willen we graag met u vieren! 
 
 

We nodigen u daarom van harte uit om op zondag 19 november 
aanstaande pannenkoeken met ons te komen eten in de Stal op de 

Kaag. Je geniet deze middag niet alleen van overheerlijke 
pannenkoeken, maar je draagt ook bij aan de vervolgopleiding van 
meisjes in Zuid-India. Na de pannenkoeken is er tevens een gezellige 

loterij met fantastische prijzen voor jong en oud. 
 
 Wanneer: zondag 19 november om 13:00 uur 

Waar: Stal op de Kaag, Julianalaan 13a, Kaag 
Wat kost het:  

Onbeperkt pannenkoeken eten: € 5,- per persoon 
Drankjes: € 2,50 per drankje 

Opgeven (graag!): info@onderwijsvoorindia.nl,  
info@destalopdekaag.nl 

 
We hopen van harte u te mogen verwelkomen! 



Foto’s 

Hallelujah Children Home. 
Madurai, voorjaar 2017. 
Foto’s: Sevai Society. 



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 
Sumbul Fatima, algemeen bestuurslid 
 

Om kinderen de ruimte te geven om te spelen, te zingen, te dansen, 
te schilderen en te sporten.  


