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Licht en Hoop voor kinderen en vrouwen in India

Beste donateurs en belangstellenden,

We zijn alweer een half jaar verder en delen graag een aantal nieuwtjes van onze stichting met jullie.
In de eerste plaats hebben we een nieuwe site waar je informatie en updates over onze activiteiten
kunt zien. Er staan filmpjes op van activiteiten die wij uitvoeren in Delhi. Daarnaast geven wij graag
inzicht in de lopende activiteiten die we dankzij jullie steun kunnen uitvoeren. Van (anonieme)
donateurs hebben we een flink bedrag ontvangen waarmee we nog dit jaar twee nieuwe activiteiten
kunnen opzetten. Deze activiteiten worden door onze Indiase partner Tara Projects in Delhi
uitgevoerd.
We willen al onze vaste donateurs en iedereen die een incidentele bijdrage heeft gegeven, via deze
weg heel hartelijk bedanken!
Half juli vertrek ik weer naar Delhi om de lopende activiteiten te bezoeken en nieuwe activiteiten
mee op te zetten. Voor mij een mooie en zinvolle invulling van mijn zomervakantie. Ik wens jullie ook
een hele goede en mooie zomer toe.
Asha Dijkstra,
voorzitter Aara Foundation

Lopende activiteiten
Zes kinderen kunnen naar school in Delhi
In onze vorige nieuwsbrief heb je kennis kunnen maken met de zes kinderen die we op dit moment
met jullie steun kunnen financieren. Het gaat goed met de kinderen en Asha zal hen in juli bezoeken.
Het ondersteunen van één kind kost 25 euro per maand. Met dit bedrag worden lesmateriaal, eten,
drinken en schooluniformen bekostigd.

Nieuwe activiteiten
Docent Engels voor kinderen in de Bawana
In de sloppenwijk Bawana (Delhi) krijgen kinderen Engelse les van een gecertificeerde docent die
door Tara projects is aangenomen en gefinancierd wordt door Aara.
Hindi is de meest gangbare taal in India. Engels wordt alleen geleerd op overheidsscholen. In de
sloppenwijken is er vaak een achterstand omdat daar geen geld is om een docent Engels aan te
stellen. Engels is een belangrijk criterium voor het krijgen van een baan. Kinderen uit de
sloppenwijken hebben hierdoor een achterstand. Om deze reden heeft Aara besloten om geld in te
zamelen voor het aannemen van een gecertifieerde docent Engels. We kunnen deze docent voor 1

jaar houden. Het salaris van deze docent is 200 euro per maand. We hopen met jullie steun deze
docent te kunnen blijven behouden. Tara Projects heeft deze docent aangenomen en borgt de
kwaliteit door wekelijks de school te bezoeken en met de docent te praten.

Foto toevoegen (met Michel doen in het format)
Zelfverdedigingscursus
Meises in India hebben het niet makkelijk. Groepsverkrachtingen vinden helaas nog steeds op grote
schaal plaats. Aara wil de weerbaarheid van meisjes vergroten en vindt het belangrijk dat meisjes
zich leren verdedigen. Om deze reden hebben we besloten een gecertificeerde docent aan te nemen
die een groep meisjes 8 maanden lang één keer in de week zelfverdedigingslessen geeft. Met steun
van Araa kan deze docent voor 1 jaar aangesteld worden met een salaris van 150 euro per maand.
Tara Projects neemt de docent in dienst en borgt de kwaliteit van de lessen door zelf ook aanwezig te
zijn.

Financieel overzicht activiteiten
We geven jullie graag een overzicht van de vaste en incidentele activiteiten die Aara in 2018 - 2019
steunt. Deze activiteiten voeren we uit door de steun van onze vaste donateurs en incidentele
donaties van particulieren en organisaties. We zijn heel blij dat we hiermee onze activiteiten kunnen
continueren en ook nieuwe projecten kunnen starten.
De incidentele activiteiten voeren we uit door (anonieme) donateurs en incidentele donaties van
particulieren en organisaties, zoals:

•
•
•

Provincie Noord-Brabant (kerstdonatie)
Thuisverpleging Nijmegen Zorgt (TVN Zorgt): opbrengst van iemand die naar een
ander team is gegaan en als afscheidscadeau geld gevraagd heeft om te doneren aan
Aara.
Anonieme donaties (particulieren).

Wij hopen in de toekomst de incidentele activiteiten die nu voor een jaar zijn vastgesteld te kunnen
blijven uitvoeren.

Activiteit
Vast

Duur

Euro per maand

Euro per jaar

Zes kinderen naar
school

12 maanden 6 dagen
in de week

€ 25 per kind

€ 1800

€ 150 voor 6 kinderen

Incidenteel
Zelfverdedigingslessen

Docent Engels

12 maanden
groepslessen 3 dagen
per week
12 maanden aan 25
kinderen

€ 10per meisje
€ 150 voor 15 meisjes

€ 1800

€ 200 euro

€ 2400

Nieuwe website
Araa heeft vanaf nu een nieuwe website die wij u met trots presenteren. Je bent welkom om daar
uitgebreider kennis te maken met Aara en de activiteiten die we steunen. Kijk op
www.aarafoundation.com

Ideeën?
Heb jij ideeën of suggesties voor initiatieven die Aara zou kunnen ondersteunen of wil je geld
inzamelen voor Aara door bijvoorbeeld iets te organiseren op school, werk of via een andere weg?
Neem dan contact met ons op.

Contact?
Mail
Facebook
Instagram
Website

aarafoundation1@gmail.com
https://www.facebook.com/Aara-foundation
https://www.instagram.com/aarafoundation/
www.aarafoundation.com

Aara Foundation steunen?
Wil je Aara Foundation (blijven) ondersteunen en bijdragen aan licht en hoop voor kinderen en
vrouwen in India? Wordt dan donateur en maak eenmalig of maandelijks een bedrag over op
rekeningnummer: NL78TRIO 0254851002 t.n.v. Stichting Aara te Nijmegen. Of maak gebruik van
PayPal: link naar doneer-pagina op website

