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december2017 

 
 
 

Licht & hoop voor kinderen en vrouwen in India 
 

 
 

Live special van Asha uit India! 

 

 
 
Beste donateurs en belangstellenden, 

 

In deze nieuwsbrief een speciaal verslag van Asha, die nu een aantal maanden in India verblijft. 

Zij bezoekt de projecten die Aara steunt en ook projecten die we mogelijk in de toekomst 

kunnen steunen. We zijn heel blij te melden dat we dankzij de donaties nu drie extra kinderen in 

de sloppenwijk Bawana (Delhi) financieel kunnen ondersteunen. Wij hopen van harte dat wij deze 

kinderen en onze projecten ook in 2018 kunnen blijven ondersteunen!  

Mede namens het bestuur van Aara Foundation wens ik ook jullie veel licht en hoop in 2018! 

 

Asha Dijkstra, 

voorzitter Aara Foundation 

 

Onderwijs in de sloppenwijk 
Dankzij onze steun krijgen nu zes (in plaats van drie) kinderen onderwijs. Zij worden begeleid 

door Tara Projects. Hieronder maak je kennis met de nieuwe kinderen die Aara onlangs heeft 

bezocht. 
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Activiteiten  
‘Take a train to the sea’  
Aarawil graag bijdragen aan het versterken van de positie van vrouwen in India. Daarom steunen 

we de NGO ‘STOP Trafficking and Oppression of Children & Women’.Deze organisatie redt 

meisjes (12 - 25 jaar) die gedwongen in de prostitutie terecht zijn gekomen of dreigen te worden 

verkocht voor kinderhandel. Aara heeft voor twee meisjes, Neha en Rama een droom vervuld:  

een reis in eigen land.Vanuit Delhi vliegen naar Mumbai om kennis te maken met deze metropool. 

Na vier dagen verder op weg naar Goa. Na een treinrit van negen uur en een autorit van drie uur 

zagen ze voor het eerst van hun leven de zee. Ze hebben excursies gemaakt naar diverse 

nationale parken, gevoetbald aan het strand, voor het eerst westerse maaltijden geproefd en 

vooral heel erg genoten. Een droom is voor hen uitgekomen. 

 

 

 
 

 

Knusnumaheeft twee broers en een zus. Haar vader is 

kleermaker en verdient ongeveer 85 euro per maand. 

Haar moeder zorgt thuis voor het gezin.  
 

Muskaan komt uit een gezin van drie kinderen. Haar 

vader, verslaafd aan alcohol en drugs heeft zijn gezin 

verlaten. Haar moeder werkt in een fabriek en 

verdient ongeveer 70 euro per maand.  

 

Sangeeta komt uit een gezin van twee kinderen. Haar 

moeder zorgt thuis voor het gezin  en haar vader is 

taxi chauffeur. Hij verdient ongeveer 100 euro per 

maand.  
 

“Thank you didi*, without you and Aara we would never have seen the beach”. 

 

“A dream came true, life is unfair, but I am so happy I got this wonderful 

holiday and experience. My mind was for a while finally free”.  

 
* didi =ouderezus in hindi 

https://www.facebook.com/STOP.NGOindia/?ref=page_internal
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Daarnaast heeft Aara acht meisjes van STOP mee uit genomen naar de bioscoop en een gezellige 

picknick voor hen georganiseerd.  

 

 
 

 
Support  
Marillion 
 
“Light for kids” 
Zoals je in onze vorige nieuwsbrief kon lezen heeftde Engelse rockband Marillion in Center Parcs  

afgelopen maart Aara foundation gesponsord. Met het bedrag van € 1350 hebben we voor 75 

kinderen in de sloppenwijk Bawana lampjes gekocht. In India valt de stroom regelmatig uit en 

met deze speciale lampjes kunnen zij toch in het donker studeren.  

Van deze bijdrage hebben we ook kinderen uit drie sloppenwijken (totaal 140) getrakteerd op 

taart en chips en materiaal gekocht om kerstknutsels te maken.  

 

 
 
Donaties 

We zijn heel erg blij met de bijdragen die we van jullie hebben ontvangen. Hiermee kunnen we de 

kinderen en vrouwen in India licht en hoop geven in hun bestaan. Het  betekent ook veel voor ons 

en daarom willen we jullie via deze weg nogmaals heel hartelijk danken.  
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Tandenborstels van de opleiding mondzorg van de HAN 
De opleiding mondzorg van het Instituut Paramedische studies aan de Hogeschool Arnhem en 

Nijmegen heeft een flink aantal tandenborstels en tandpasta’s geschonken. Asha heeft deze 

meegenomen om aan de kinderen in de sloppenwijken in New Delhi te geven. Veel dank gaat uit 

naar de opleiding mondzorg in Nijmegen. 

 

 
 
 

Donatie van de Provincie Noord-Brabant 
Medewerkers van de Provincie Noord-Brabant doneerden hun kerstgeschenk aan onze stichting. 

We waren blij verrast met een geweldige bijdrage. Hiermee kunnen we onze steun in 2018 

voortzetten en ook mooie nieuwe projecten steunen. Wij danken alle medewerkers voor hun 

bijdrage en speciaal Maartje de Deugd die Aara bij haar werkgever onder de aandacht bracht.  

 

 
 
Ideeën? 
Heb je ideeën of suggesties voor projecten die Aara kan ondersteunen ofwil je Aara steunen 

door iets te organiseren op school, je werk of via een andere weg? Neem dan contact met ons op. 

 

Contact? 
Mail  aarafoundation1@gmail.com 

Facebook https://www.facebook.com/Aara-foundation 

Instagram https://www.instagram.com/aarafoundation/ 

Website  www.aarafoundation.com 

 
AaraFoundation steunen? 

https://www.facebook.com/Aara-foundation
http://www.aarafoundation.com/
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Wil je Aara foundation (blijven) ondersteunen en bijdragen aan ‘licht en hoop voor kinderen en 

vrouwen in India’? Word dan donateur en maak eenmalig of maandelijks een bedrag over op 

rekeningnummerNL78TRIO 0254851002 t.n.v. Stichting Aarate Nijmegen.Of via PayPal 

aarafoundation1@gmail.com 

mailto:aarafoundation1@gmail.com
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