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In vier jaar is het aantal leerlingen dat onze stichting

ondersteunt, gegroeid van 21 naar 80.

Daar zijn we trots op.

We realiseren ons dat die groei alleen maar mogelijk

was door een toenemend aantal schoolsponsors en

donaties. Samen met de kinderen van Nagwa zijn we

daar heel dankbaar voor.

Bijzonder jammer vinden we het dat Deva Public School

haar deuren gaat sluiten. Deva was de school waarmee

we in 2003 met zoveel enthousiasme en optimisme ons

werk in Varanasi begonnen.

Voorzitter en secretaris brachten in november jl. drie

weken door in Varanasi en werkten er een druk

programma af.

Niet alleen moest de samenwerking met Deva worden

afgerond, ook nieuwe contactpersonen moesten worden

benaderd. Per april 2007 moeten taken worden

overgenomen van Deva, maar ook van Frans Baartmans,

onze toezichthouder, die vanwege zijn leeftijd binnen

twee jaar zijn werk in Varanasi beëindigt.

Deva Public School

In onze vorige nieuwsbrief vertelden we al over de

problemen van Deva: het aantal leerlingen nam de

laatste jaren af. Daardoor werd de financiële basis te

smal om de school draaiende te houden. Een te kleine

school heeft niet genoeg geld voor voldoende,

gekwalificeerde onderwijzers en een goed

onderwijsprogramma.

Onze stichting ziet het niet als haar taak een school in

stand te houden, wél voor goed onderwijs te zorgen.

Eenmalig hebben we de school van extra geld voorzien

om zeker te zijn van voortzetting van het onderwijs in

2006/2007 en om de school een laatste kans te geven.

De situatie is het afgelopen jaar niet verbeterd en het is de

schoolleiding niet gelukt het tij te keren.

Dus kon er, tot onze grote teleurstelling, niet anders besloten

worden dan de school te sluiten.

Het bericht kwam hard aan bij de kinderen en hun ouders.

Samen met de schoolleiding hebben we met de leerlingen en

een aantal ouders gesproken en ze gerustgesteld: voor alle

kinderen zou een goede vervangende school gezocht worden.

Schoolkeuze

Conny en Reeta Gupta, de directeur, namen alle leerlingen

door en bespraken hun schoolresultaten en capaciteiten.

Deva Public School ligt buiten de stad. Voor twaalf leerlingen

die in de omgeving van Deva wonen, werd een school in de

buurt gezocht; de nieuwe school aan de overkant bleek later

een goede keuze.

Voor de anderen wilden we dichter bij huis, in Nagwa zelf,

scholen zoeken. Makkelijker en veiliger, vooral voor de

kleintjes.

Wel wilden we de kinderen zoveel mogelijk in twee groepen

bij elkaar houden, de kleintjes tot en met de derde klas en de

groteren tot en met klas 8.

Voorzitter en secretaris bezochten vervolgens, samen met

Frans Baartmans, een groot aantal scholen. We spraken met

de leiding en wonnen informatie in over het onderwijs en de

kosten. We kregen een goede indruk van de scholen.



Uiteindelijk maakten we, geadviseerd door

onderwijskrachten en rekening houdend met de voorkeur

van de kinderen zelf, onze keuzes.

De 28 Devaleerlingen zullen met ingang van het nieuwe

schooljaar over drie scholen gespreid worden: Tulsi Vidya

Niketan en Blue Bells School in Nagwa en Swami

Harsewanand Public School tegenover Deva.

Ouders en leerlingen zijn tevreden over de reorganisatie,

zo hoorden we van Frans, en hebben vertrouwen in de

gekozen scholen.

Nieuwe taken, nieuwe samenwerking

Met de sluiting van Deva valt ook de informatievoorziening

over haar studenten weg. Jaarlijks stuurde Reeta Gupta

ons foto’s en rapporten voor onze schoolsponsors.

De kinderen werden met extra aandacht gevolgd en kregen

extra begeleiding. Op Deva hoefden de kinderen niet ieder

jaar opnieuw aangemeld te worden.

Dat alles konden we van andere scholen niet verwachten of

vragen.

Naast de jaarlijkse aanmelding moet het maandelijkse

schoolgeld betaald worden, rapportjes moeten gekopieerd

worden en naar Nederland verstuurd. En enkele malen per

jaar willen we toch horen hoe het met de kinderen gaat.

In Nederland was al het idee gegroeid dat het op termijn

praktisch zou zijn samen te werken met het Ashray Social

Centre in Nagwa (www.ashraytrust.org).

We wisten toen niet dat het al zo snel nodig zou zijn.

Onderwijs op het dak van het Ashray Centre

Het Ashray Social Centre, in het hart van Nagwa, heeft

een kleine kliniek en enkele lokalen (en een dakterras!) voor

informeel onderwijs en voor computer-, muziek- en

naailessen.

Daar vinden ook de bijlessen plaats waaraan Stichting

Benares Schoolfonds sinds kort een financiële bijdrage

levert.

Het werd in gesprekken met bestuur en staf al snel

duidelijk: voor alle noodzakelijke werkzaamheden krijgen

wij de volle medewerking van de staf van het centrum.

Shachi Prakash, de directeur, Surendre, Manish, Nisha,

Raj en Bharatwaj, ze zijn allemaal meer dan bereid voor

ons aan de slag te gaan.

Wij verwachten veel van de samenwerking met het Ashray

Social Centre en zien de toekomst met vertrouwen

tegemoet.

Schoolkosten

Deva Public School bood naast goed onderwijs ook

dagelijks een warme maaltijd en huiswerkbegeleiding.

Met ingang van april 2007, wanneer Deva haar poorten

sluit, vallen de maaltijd en huiswerkbegeleiding op school

weg.

Dankzij het Ashray Social Centre kunnen wij de kinderen

goede alternatieven aanbieden:

- Sinds kort bestaat de mogelijkheid van bijlessen op het

Ashray Social Centre. Indien nodig, kunnen die de

huiswerkbegeleiding van Deva vervangen. Onze stichting

draagt daaraan ! 1000 per jaar bij.

- Het Ashray Social Centre is net gestart met het

verstrekken van schoolmaaltijden op het centrum. De

maaltijden zijn goed uitgebalanceerd en speciaal bedoeld

om vitamine- en eiwittekorten aan te vullen. Elders in

deze nieuwsbrief leest u er meer over.

Wij zijn zeer verheugd dat wij onlangs het bericht

ontvingen dat ook onze leerlingen van deze faciliteit

gebruik kunnen maken.

De kosten zijn 13 rupees per kind per dag (! 0.25).

Bijkomende kosten:

- Voor aanmelding en betalingen en voor de aanschaf van

schooluniformen en boeken zullen medewerkers van het

centrum zorgdragen. Daarnaast zullen zij de vorderingen

van onze leerlingen in de gaten houden. Stichting Benares

Schoolfonds trekt voor dit werk ! 500 per jaar uit.

- De stichting wil graag het salaris voor een extra

onderwijzer op Little Stars School betalen, hard nodig nu

het aantal door onze stichting gesponsorde kinderen op

deze school tot 40 zal oplopen.

- Eenmalig zijn er extra kosten voor de aanmelding van de

28 Devaleerlingen op nieuwe scholen. Die zal de stichting

uit haar reserves betalen.



Little Stars School

We bezochten Little Stars School enkele malen en iedere

keer werden we weer getroffen door de goede sfeer op

school, het geconcentreerde werken in de klaslokalen en

de vrolijkheid en netheid van het gebouw.

Asha Pandey heeft de zaken goed voor elkaar.

Asha Pandey, directeur

Het afgelopen jaar zijn we met e-mails en foto’s goed op

de hoogte gehouden van het wel en wee van de school en

onze leerlingen.

Kortom: we zijn zeer te spreken over de samenwerking met

Little Stars School.

Vorig jaar hebben we, op verzoek van het Ashray Social

Centre, negen extra kinderen op de school geplaatst.

Dit was mogelijk dankzij nieuwe sponsors.

In het nieuwe contract hebben we het aantal leerlingen

voor de komende twee jaar op 40 gesteld.

We zullen er nog een extra onderwijzer aan toevoegen.

Wat is er in 2006 aan extra’s gebeurd op LSS?

- Met het geld dat de OBS De Baayaert uit Wouw had

opgehaald met haar sponsorloop is een wens van Asha in

vervulling gegaan: Engelstalige schoolboeken voor alle 400

leerlingen. Met zeer veel dank aan de Baayaert!

- De beauty-training is dit jaar van start gegaan. Deze

opleiding is mogelijk gemaakt door Stichting De Beer.

De meisjes genieten van deze opleiding. Conny heeft zelf

mogen meemaken hoe zo’n schoonheidsbehandeling eraan

toegaat.

Wat staat er te gebeuren in 2007?

- Little Stars School heeft achttien wees- en

straatmeisjes in haar hostel. De meisjes worden verzorgd

door een speciale hostelmoeder.

De hoge kosten van ‘full boarding’ waren tot nu toe niet

volledig gedekt. Dankzij een prachtige toezegging van

Stichting GAIA van ! 2500 per jaar kunnen de tekorten

worden aangevuld en kan ook nog een extra kind worden

opgevangen.

- Twee van onze leerlingen op deze school, Soni en Kuldeep,

doen dit jaar eindexamen klas 8 en zullen overstappen naar

klas 9 van de Glorious School. Glorious is duurder dan

Little Stars School, maar Asha krijgt enige korting voor

haar ex-leerlingen. Stichting Benares Schoolfonds neemt

de meerkosten van Glorious School voor haar rekening.

www.littlestarsschool.org



Soni, klas 8, gaat Little Stars School verlaten.
Hieronder enkele fragmenten uit haar brief, die zij in het

Hindi én in heel goed Engels schreef.

I’m studying here since class 2nd. I like my school and I’m
very happy here. I like principal Asha mam, children and
teachers, my beautishion class, sewing class, art class, the

music cultural programs etc. My hobby is become a doctor,
because I like study very much and help to unhealthy
people. Jyotima miss is vice principal. She is very sweet,
but strick. She check every day all children nails, hair,

shoes and uniform. Who are late for school, those children
pick trash around school as a punishment. By this
punishment we learn come school on time.
I love this school. My school is always neat and clean.

God bless this school and us.
Namaste

Onze leerlingen buiten Deva en Little

Stars School

- Vier oudleerlingen van Deva zitten op Little Flower

School, Nandita, Gausia, Avinash en Akshay. De school is

gevestigd in een prachtig oud Maharadjapaleis.

De kinderen zijn er trots op hier naar school te mogen.

Dat wij deze school niet kozen voor onze huidige

Devaleerlingen heeft te maken met de flink gestegen

kosten van het onderwijs daar.

- Pankaj Roy (St. John’s School) is de eerste van de

gesponsorde leerlingen die eindexamen klas 12 doet.

Hij wil graag verder studeren. Wij spraken met hem

hierover.

Onze stichting richt zich op basis- en middelbaar

onderwijs. Daarom stoppen wij met onze bijdrage na het

eindexamen van klas 12.

Pankaj met zijn ouders en zusjes

In onze bestuursvergaderingen hebben wij regelmatig

gesproken over de wenselijkheid van het ondersteunen van

verdere studies. Na veel wikken en wegen hebben we

besloten in incidentele gevallen de mogelijkheid te bieden

van een studielening.

De stichting is bezig een studiefonds op te zetten

waaruit dergelijke leningen verstrekt kunnen worden.

Om terugbetaling van de lening zeker te stellen, zullen

alleen betrouwbare en serieuze studenten voor zo’n lening

in aanmerking komen. Pankaj is de eerste die van deze

mogelijkheid gebruik zal maken.

- Op verzoek van Frans Baartmans nam Stichting Benares

Schoolfonds onlangs zeven leerlingen over van zijn

Benaresfonds. Zij zitten op Swami Shiksha Niketan en

kunnen daar wat ons betreft gewoon blijven.

- Tot slot kregen wij drie dagen voor ons vertrek een

verzoek of twee oud-leerlingen van Deva, die door

omstandigheden jaren niet naar school waren gegaan, een

tweede kans mochten krijgen.

Na een bezoek aan hun familie hebben we daarmee

ingestemd.

Gautam en Purnima Sarkar, hier met (links) hun moeder en

(rechts) hun broer Uttam, krijgen een tweede kans.

Inmiddels hebben zich voor hen nieuwe sponsors

aangemeld.

Met dank aan drukkerij Hieroglief te Roosendaal
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‘Eerst gezond, dan naar school’ (Mirjam Letsch)

Dit is een bewerking van een tekst van Mirjam Letsch,

voorzitter van Stichting Duniya. Deze stichting maakt
medische en sociale zorg toegankelijk voor de inwoners van

de sloppenwijk Nagwa, waar de meesten van onze
schoolkinderen wonen. Stichting Duniya is de belangrijkste

financier van het Ashray Social Centre. (www.duniya.org)

De onderwijzers van het Ashray Social Centre hadden

er al vaker op gewezen: de kinderen konden zich maar

moeilijk concentreren op school en vaak bleek dat

door de honger te komen. Als je als klein jochie naar

school wordt gestuurd zonder een ontbijt in je buik,

dan is het knap moeilijk om van 9 tot 12 naar je juf of

meester te luisteren. Met een knorrende maag doe je

echt wel je best op de moeilijke sommen, maar als het

even stil is in de klas, dan zit je te knikkebollen.

Soms, als je geluk hebt, kun je om 12 uur een heel

klein pakje biscuitjes uit je tas pakken, maar meestal

is dit niet het geval. Groeien, naar school gaan, jezelf

ontwikkelen, dat kost een heleboel energie.

En dus heeft Stichting Duniya samen met het

centrum een plan uitgewerkt om de kinderen dagelijks

een voedzame maaltijd te geven. Er is contact gelegd

met een lokale groothandel die iedere dag zorgt dat

er 150 voorverpakte pakketjes klaarliggen. De inhoud

wisselt dagelijks, maar er zijn (gedroogde)

peulvruchten, noten, een ei, hapjes van deegwaar etc.

Op maandag 29 januari kregen de schoolkinderen van

het Ashray Social Centre hun eerste schoolmaaltijd.

Op het dak vertelt meester Raj de 150 kinderen over

de maaltijd. Er wordt ademloos naar hem geluisterd.

Er is weinig reactie tótdat Raj vraagt wat je moet

doen voordat je gaat eten. Hard roepen de kinderen:

‘Meester, dan wassen we onze handen!’, en meteen

daarna is het een drukte van jewelste bij de nieuwe

rij kraantjes op het dak van het centrum.

Topash krijgt als eerste een maaltijd. Verlegen neemt

hij de zakjes in ontvangst en laat ze vervolgens

allemaal dicht. Zelfs als alle kinderen hun pakketje al

hebben en gaan eten, houdt Topash de zakjes strak in

zijn vuistjes. ‘Heb je geen honger?’ vraagt juf Nisha..

Dat heeft hij wel, maar kleine Topash vindt het

allemaal zo indrukwekkend dat hij gewoon even niet

weet wat hij moet doen. Samen met Nisha maakt hij

voorzichtig een zakje open en proeft.Triomfantelijk

kijkt hij haar aan. Lekker!

Voor nog geen ! 0,25 per dag krijgt ieder kind van

Nieuwsbrief 2007
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het centrum dagelijks een maaltijd. En als de kinderen

af en toe een zakje meenemen voor een jonger zusje of

een oude oma thuis, dan is dit geen probleem. Er is genoeg.

Stichting Benares Schoolfonds kan met ingang van het nieuwe
schooljaar ook van deze faciliteit gebruik maken.

Financieel overzicht 2006/2007

IN

Structurele giften:

a. schoolsponsors 14.660

b. fondsen/stichtingen 2.500

Incidentele giften 5.970

--------

Totaal in 23.130

UIT

a. Van de vaste donaties:

Deva lopend schooljaar 7.500

Little Stars School lopend schooljaar 4.300

Vervolgonderwijs 1.925

Voorschot Devaleerlingen 2007/2008 1.000

Bijdrage bijlessen Ashray SC 1.000

Halfjaarlijkse bijdrage hostel LSS 1.250

Administratiekosten stichting

(nieuwsbrief, porto, bankkosten, KvK) 410

b. Van de incidentele giften:

Little Stars School schoolboeken 1.000

Little Stars School laatste fase

beauty training 500

--------

Totaal uit 18.885

De stichting houdt een deel van de inkomsten in kas om te

allen tijde – ook bij het wegvallen van schoolsponsors –

voortgang van de studie van de kinderen te kunnen garanderen.



Begroting 2007/2008

IN

Bijdragen schoolsponsors 14.975

Bijdrage studiefonds 500

Bijdragen fondsen/stichtingen 2.500

Incidentele giften 3.875

--------

Totaal in 21.850

UIT

Little Stars School:

a. 40 leerlingen 4.100

b. salaris 2 onderwijzers 1.000

c. aanschaf extra leermiddelen 1.000

d. ondersteuning hostel 2.500

Ashray Social Centre:

a. voor 40 leerlingen 6.630

b. administratie en

begeleiding leerlingen 500

c. bijlessen 1.000

d. maaltijden 2.500

4 leerlingen LFS 1.100

Lening uit studiefonds 500

Onvoorzien 500

Administratiekosten stichting 520

(porto, bankkosten, KvK, nieuwsbrief)

--------

Totaal uit 21.850

Namens de kinderen van Nagwa dankt Stichting

Benares Schoolfonds al haar sponsors en donateurs

heel hartelijk voor hun steun in het afgelopen jaar.

Als u geïnteresseerd bent in meer foto’s, sturen wij
graag, na ontvangst van uw e-mailadres, een extra
fotopagina.

Sitarles op Little Stars School

Hoe kunt u onze stichting steunen?

- Als schoolsponsor: voor ! 23 per maand

(of ! 275 per jaar) biedt u een kind onderwijs,

schoolboeken, schoolkleding, een maaltijd en zonodig

huiswerkbegeleiding.

Met dat bedrag ondersteunt u bovendien de aanschaf van

leermiddelen en de salariëring van twee

onderwijskrachten op Little Stars School.

- Als (vaste) donateur: ook ieder ander vast bedrag per

jaar of een eenmalige donatie komt ten goede aan het

onderwijs en de leerlingen.

Uw schenkingen zijn fiscaal aftrekbaar.

Bij schenking via een notariële akte neemt de stichting de kosten

voor haar rekening. Dankzij de welwillendheid van Notariaat

Leijser te Rotterdam blijven die kosten tot een minimum beperkt.

Het secretariaat stuurt u desgewenst de benodigde papieren op.

Op bankafschriften wordt alleen uw naam vermeld.

Adresgegevens ontbreken en worden om privacyredenen niet

verstrekt. Daardoor is het onze stichting, bij nieuwe donaties,

soms niet duidelijk wie de afzender is. Wij verzoeken nieuwe

donateurs vriendelijk hun adresgegevens aan het secretariaat

door te geven.

Uw steun is hun toekomst !
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