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Namaste! 
 

Beste donateurs en belangstellenden, 

 

Wij zijn verheugd dat we na het verschijnen van onze eerste nieuwsbrief jullie kunnen vertellen 

dat we mooie activiteiten hebben kunnen uitvoeren. Daarnaast hebben we naast jullie 

belangstelling en financiële ondersteuning uit twee onverwachte hoeken ondersteuning gekregen. 

In deze nieuwsbrief lees je daarover meer. Tot slot geven we een blik op onze plannen voor het 

najaar van 2017.  

 

Sinds de oprichting in oktober 2015, zijn er kleine en grote donaties binnengekomen en hebben 

we mooie projecten kunnen opzetten, steunen en uitvoeren. Daarmee hebben we een stukje licht 

en hoop kunnen brengen voor kinderen en vrouwen in India. Heel erg bedankt voor jullie steun en 

bijdrage! 

Mede namens het bestuur van Aara Foundation een hele fijne zomer gewenst!  

 

Asha Dijkstra,  

voorzitter  

 

Sinds de oprichting heeft Aara veel goede initiatieven kunnen steunen en opzetten. We hebben 

gekeken waar aangesloten kon worden bij goede lokale projecten en ook wat voor projecten en 

activiteiten we zelf konden uitvoeren. We streven zoveel mogelijk naar duurzame ondersteuning 

en samenwerking met lokale NGO-partners1. 

 

 

  

                                                 
1 Een NGO is een niet-gouvernementele organisatie die onafhankelijk is van de overheid en zich richt op een 

maatschappelijk belang. Denk hierbij aan organisaties die werken aan het bevorderen van milieubescherming, gezondheid, 

ontwikkelingswerk of mensenrechten. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Overheid
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Momenteel ondersteunt Aara drie kinderen in de sloppenwijk Bawana in Delhi door hen de 

mogelijkheid te geven onderwijs te volgen. Deze kinderen worden begeleid door Tara Projects 

(een gecertificeerde NGO in Delhi). Vikas, cultureel-maatschappelijk werker van Tara bezoekt 

de kinderen tweewekelijks en voert gesprekken met de docent. Ook bezoekt hij de families van 

de kinderen en bespreekt met hen de voortgang. Dankzij steun van Aara kunnen de kinderen zes 

keer per week naar school. De donaties worden gebruikt voor het bekostigen van het 

lesmateriaal, de docent, een dagelijkse lunch, kleding en schooluniformen. Asha heeft de 

kinderen in februari bezocht. Zij zien er gezond uit, spreken goed Engels en zijn zeer 

gemotiveerd. Aara hoopt deze kinderen blijvend te kunnen ondersteunen met jullie hulp.  

Aara foundation vindt het belangrijk dat kinderen naast hard werken en leren ook kunnen 

genieten van leuke uitjes. Aara heeft op 28 februari 106 schoolkinderen uit de sloppenwijken 

Bawana en Baratpur meegenomen naar het wetenschappelijk museum in Delhi.  

 

  
 

Met twee grote bussen werden ze opgehaald en naar het museum gebracht. De kinderen konden 

verschillende activiteiten uitvoeren en bekijken op het gebied van ruimtevaart, gezondheid, sport 

en geschiedenis. Ze hebben enthousiast meegedaan aan allerlei interactieve spelen en testjes. Ze 

mochten overal aankomen.  
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Na afloop konden de kinderen genieten van een uitgebreide picknick met taart, chips, ijs en fruit 

in Lodhi garden (New Delhi). Na een lange en zonnige lentedag, keerden ze rond de klok van 17.00 

uur naar huis, terug naar hun familie. Ze hebben erg genoten van een mooie dag.  

 

 
  

Aara wil graag bijdragen aan de versterking van de positie van vrouwen in India. Daarom steunt 

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

meisjes tussen de 12 en 25 jaar die gedwongen in de prostitutie terecht zijn gekomen. Vaak zijn 

zij door hun familie verkocht. STOP zorgt voor onderwijs, empowerment-trainingen en 

psychologische begeleiding, zodat deze meisjes een zelfstandig bestaan leren opbouwen. Zij 

krijgen kooklessen, leren autorijden en worden opgeleid tot bijvoorbeeld schoonheidsspecialiste, 

kok of kapper.  

 

 
 

Ook krijgen zij micro kredieten waardoor zij de kans krijgen een zelfstandig bestaan op te 

bouwen. Afgelopen maart heeft Aara voor de meisjes een Bolleywooddag georganiseerd. Asha 

heeft met de meisjes de film ‘Angry Indian Goddesses’ gekeken, waarin thema’s als 

empowerment, versterken positie vrouwen en homoseksualiteit naar voren kwamen.  Deze thema’s 

boden kans om met de meisjes hierover in gesprek te gaan. De dag werd beëindigd met een 

uitgebreide lunch met onder andere Nederlandse pannenkoeken.  

 

 
“We come together”  
Regelmatig krijgt Asha van de Engelse rockband Marillion motiverende mailtjes als ze in India 

zit. En zo gebeurt het dat zij begin maart 2017 bij thuiskomst een mail van Lucy (de manager) 

https://www.facebook.com/STOP.NGOindia/?ref=page_internal
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aantref met de mededeling dat de band “Aara foundation” en “Hope Flowers School” als charity 

heeft gekozen voor de conventie in Port Zélande. Marillion organiseert in Center Parcs om de 

twee jaar een conventie weekend waar ze drie avonden concerten geven voor 3000 fans uit de 

hele wereld (45 nationaliteiten). Na twintig jaar volgen van deze band komen voor Asha twee 

belangrijke werelden samen: muziek en India. Het is bijzonder hoe de band zich inzet voor goede 

doelen op een manier waarop ze ook nog eens zo betrokken is bij haar fans.  

 

 
 

Het gaat om bewustwording en het feit dat er aandacht is voor dit doel. Dat betekent voor ons 

ontzettend veel. Het weekend was bijzonder en we hebben een fantastisch bedrag van 1350 euro 

ontvangen voor onze stichting.   

Speciale dank gaat uit naar Mark Kelly, de toetsenist van Marillion die ervoor zorgde dat Aara bij 

de band in de picture kwam.  

De Soroptimistenclub is een internationale vrouwenclub, afkomstig uit diverse organisaties en 

variërend in leeftijd. Ze organiseren activiteiten die in het teken staan van de positie van 

vrouwen over de hele wereld. Zo organiseerden zij voor Aara op 11 mei een Bolleywood evenement 

voor STOP in Delhi. 

De Indiase film "De Lunchbox" werd uitgezonden en in de pauze konden de aanwezigen Indiase 

producten kopen gemaakt door Tara Projects.  

De opbrengst van de entreegelden en de verkoop van de producten zijn geschonken aan Aara. 

Asha heeft een presentatie gegeven over de stichting en ingezoomd op de situatie van de meisjes 

van STOP. 

Wij danken de Soroptimistenclub Arnhem hartelijk voor hun inzet en bijdrage. De totale 

opbrengst van 1000 euro zal besteed worden aan educatie en empowermentprogramma´s voor de 

meisjes van STOP. 

Wij bedanken Janny Vogelzang voor de introductie van Aara foundation bij de Soroptimistenclub 

en de hulp bij het organiseren van dit geweldige evenement.   
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Hieronder volgt een overzicht van onze inkomsten over het jaar 2016. Wij vinden het belangrijk 

dat jullie weten waar jullie bijdragen naartoe gaan.  

 

Inkomsten 2016:  

1242, 51 euro van bijdragen particulieren 

1100, 45 euro van bijdrage Hogeschool Arnhem en Nijmegen 

 

Uitgaven 2016: 

1100,45 aan Tara Projects voor onderwijs in sloppenwijken 

450 aan individuele projecten voor 4 vrouwen 

500 aan Tara Projects (onderwijs): educatieve dag voor 100 kinderen  

250 aan STOP voor empowerment programma’s: onderwijs, kooklessen en andere cursussen. 

 

Inkomsten 2017 

42 euro restant van 2016  

1350 euro van de bijdrage van Marillion  

1000 euro van de bijdrage van de Soroptimistenclub Arnhem.  

 

De plannen en ideeën voor het najaar van 2017 zijn volop in de maak.  
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Het geld van Marillion wordt aan het onderwijs in de sloppenwijken besteed (ondersteund door 

Tara Projects). De bijdrage van de Soroptimistenclub wordt besteed aan de verbetering van de 

posities van meisjes (ondersteund door STOP).  

 

Heb je ideeën of suggesties voor projecten die Aara kan ondersteunen of wil je Aara steunen 

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

Wij komen graag bij je langs voor een gesprek. 

 

   
 

 

Mail   aarafoundation1@gmail.com 

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

Website  www.aarafoundation.com 

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 

rekeningnummer NL78 TRIO 0254 8510 02 t.n.v. Stichting Aara te Nijmegen. 

Of via PayPal aarafoundation1@gmail.com  

 

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