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Namaste! 

 

Beste donateurs en belangstellenden, 

 

Wij zijn verheugd jullie onze eerste nieuwsbrief te mailen. De bedoeling is dat deze twee keer 

per jaar verschijnt en we je zo op de hoogte houden van projecten die Aara foundation 

ondersteunt. Projecten die als doel hebben bij te dragen aan meer gelijke onderwijskansen voor 

kinderen en het versterken van de positie van vrouwen in India.   

 

In deze eerste nieuwsbrief stelt het bestuur zich voor en geven we je een inkijk in afgeronde en 

lopende projecten. Ook geven we graag een blik op de plannen voor het jaar 2017.   

 

Sinds de oprichting, precies een jaar geleden (9 oktober 2015), zijn er kleine en grote donaties 

binnengekomen en hebben we mooie projecten kunnen steunen, opzetten 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! 

 

Asha, Nirupa en Kosta.  

 

 

 

Asha Dijkstra, oprichter en voorzitter van Aara foundation 
 

Asha Dijkstra, geboren in New Delhi, de hoofdstad van India, maar opgegroeid in Nederland. Als 

onderwijskundig beleidsadviseur zie ik dat onderwijs in India niet voor iedereen is weggelegd. 

Bovendien zijn de omstandigheden waarin kinderen les krijgen soms 

schrikbarend: op veel scholen is de hygiëne vaak slecht, is een lunch 

niet vanzelfsprekend en zijn studiematerialen soms beperkt of zelfs 

niet voorhanden. Hoe wij in Nederland leven is in India niet 

vanzelfsprekend. Doordat ik jaarlijks in India kom zijn twee werelden 

voor mij één geworden en kan ik samen met twee enthousiaste 

bestuursleden activiteiten bedenken en uitvoeren die bijdragen aan 

meer gelijkwaardigheid in India. Iedereen verdient immers een stukje 

licht & hoop! 
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Nirupa Shantiprekash, penningmeester van Aara foundation  
 

“Opgegroeid in Nederland met wortels in India en Suriname voel ik mij verbonden met drie 

landen. Het heeft mij persoonlijk gevormd tot wie ik nu ben en in mijn werk als coach, trainer, 

adviseur diversiteit en inclusiviteit. Ik heb altijd beseft dat mijn 

leven er ook anders uit had kunnen zien.  

Via Aara zet ik mij graag in voor vrouwen en kinderen waar steun 

welkom is om een beter leven op te bouwen.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kosta Iconomou, secretaris van Aara foundation. 
 

“Ik probeer voor de kinderen die mijn pad kruizen een verschil te maken als pedagogisch 

medewerker binnen de jeugdhulpverlener. Hoe klein ook. Hen te laten merken dat ze niet slechts 

één van de velen zijn, maar uniek en bijzonder.  

Dat ze het verdienen om gezien en gehoord te worden. Vanuit 

deze visie voel ik mij zeer betrokken bij de doelstelling van 

Aara.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinds de oprichting hebben we al veel goede initiatieven kunnen steunen en opzetten. We hebben 

gekeken waar aangesloten kon worden bij goede lokale projecten en ook hebben we zelf 

projecten en activiteiten opgezet. We streven zoveel mogelijk naar het bieden van  

duurzame ondersteuning en samenwerking met lokale NGO-partners1 zoals Tara Projects2.  

 

                                                           
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. 
 
2 Tara Projects zet zich in voor arme gemeenschappen in Noord-India op het gebied van vrouwenempowerment, onderwijs 

en microkredieten en is in 1966 opgericht. Tara Projects is gecertificeerd. 

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

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

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 krijgen de kinderen zes keer per week onderwijs. De donaties 

worden gebruikt voor het bekostigen van het lesmateriaal, de docent, een dagelijkse lunch, 

kleding en schooluniformen. Asha heeft de kinderen afgelopen zomer met Vikas bezocht. Zij zien 

er gezond uit, spreken goed Engels en zijn zeer gemotiveerd. Aara hoopt deze kinderen blijvend 

te kunnen ondersteunen met jouw hulp.  
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Aara ondersteunt projecten die bijdragen aan de versterking van de positie van vrouwen in India 

en zet ook zelf kleinschalige initiatieven uit. 

Zo heeft zij afgelopen zomer een naaimachine gekocht voor een achttienjarige vrouw. Hiermee 

kan zij zelfstandig opdrachten uitvoeren. Omdat vrouwen niet altijd buitenshuis mogen of kunnen 

werken is het belangrijk dat zij zelf thuis hun inkomsten kunnen verwerven. 

Aara hoopt ook andere vrouwen op een dergelijke manier duurzaam te ondersteunen.  

 

Vrouwen in India hebben over het algemeen minder kansen dan mannen om zich te ontwikkelen. 

Uithuwelijking, gedwongen prostitutie, kinderhuwelijken en commercieel draagmoederschap 

vinden op grote schaal plaats en gaan vaak gepaard met mishandeling. Er is een tekort aan 

meisjes omdat mannen meer gewild zijn. Dit hangt samen met de bruidsschat die officieel is 

afgeschaft maar nog steeds in stand wordt gehouden. De ouders van de bruid moeten een flinke 

som geld en middelen overhandigen aan de toekomstige schoonfamilie. Om deze reden wensen 

veel Indiase families liever een zoon dan een dochter. Sekseselectieve abortussen of moord na 

de geboorte (bij het baren van een meisje) vinden om deze reden nog steeds plaats binnen zowel 

arme gezinnen als welvarende gezinnen.  

 

 
 

Op dit moment verkoopt Aara producten van Graph of Hope. Dit bedrijf is opgericht door een 

jonge startende onderneemster die economisch zelfstandig wil worden. Doel is haar eigen lijn van 

zelfgemaakte producten op te zetten. Aara ondersteunt door te investeren in 

basisvoorzieningen, zodat zij haar producten kwalitatief en verzorgd kan tonen. Er is 

geïnvesteerd in het kopen van een camera zodat zij promotiemateriaal kan maken van haar 

zelfgemaakte producten zoals kruiden en zeepjes. Ook zijn zeepvormpjes gekocht zodat zij haar 

zeepjes op een mooie manier kan vormgeven en verkopen.  

Het is een spannende fase. In de toekomst zal zij zich vooral richten op handgemaakte zeepjes, 

body scrubs en verse Indiase kruiden. Wil je meer weten, neem dan contact met ons op.  

Graph of hope bedankt Aara foundation voor het onder de aandacht brengen van haar producten.  
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Afgelopen december 2015 heeft de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) haar 3000 

werknemers de mogelijkheid gegeven om (deels) hun kerstcadeau te spenderen aan het 

onderwijsproject van Aara dat door Tara Projects wordt gefaciliteerd. Een prachtig gebaar waar 

veel mensen gebruik van hebben gemaakt en waar we als stichting ontzettend blij mee zijn.  

 

 
 

In totaal is een geweldig bedrag van € 1140,- opgebracht.  

 

Daarnaast hebben in juni van dit jaar vijf enthousiaste studenten van de HAN van de faculteit 

Economie en Management een Bombay-filmevenement georganiseerd dat een mooie opbrengst van 

€ 148,- opleverde.  

 

Beide bedragen zijn ingezet voor structurele onderwijsprojecten van Tara Projects. 
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Dear friends /staff members of HAN University, 

 

We are highly thankful to all of you for your valuable initiative taken to support Tara education - 

sponsorship program.  

The education project started by you, during the Christmas festival season, is highly motivating 

for all of us at Tara. We appreciate and applaud your worthy actions.  

 

Thank you for being the change makers to bring the smiles in the lives of many children in need. 

Your generous support will certainly shine their lives and will give them opportunity to continue 

their education.  

 

We all belong to one world, which unfortunately is divided due to 

the vested interests of some, causing socio-economic 

disparities. The friends like yourself are the hope to change the 

situation and bring the positive change in our society.  

 

We are honored to have our dear friend Asha, a very socially 

committed person as our ambassador.  

We are happy that she runs Aara foundation with two other 

very committed persons and support together Tara Projects. 

 

Friends once again we are thankful to all of you for being the part of our journey to work for a 

better society.  

 

Thanking you! 
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Moon Sharma 

Manager Tara Projects Association  
 

De plannen en ideeën voor 2017 zijn volop in de maak. In 2017 willen we niet drie maar minstens 

vijf kinderen de mogelijkheid bieden structureel onderwijs te volgen. Daarnaast is het plan om 

begin volgend jaar de hele klas uit de Bawana-sloppenwijk mee te nemen naar een pretpark. Naast 

het leren en het harde werken in huis, verdienen deze kinderen net als ieder kind ook 

ontspanning en plezier. Wil je deze klas ondersteunen, dan kan dat uiteraard. 

 

Begin volgend jaar starten wij met het promoten van zelfgemaakte zeepjes, kruiden en body 

scrubs van Graph of hope. Ook willen we jonge meiden die, noodgedwongen in de prostitutie 

terecht zijn gekomen en nu in opvanghuizen verblijven, ondersteunen door coaching en 

empowerment. Meer hierover lees je in onze volgende nieuwsbrief.  

 

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 contact met ons op. Wij 

komen graag bij je langs voor een gesprek. 
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Website  www.aarafoundation.com 

Mail   Aarafoundation1@gmail.com 

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

 

Wil je Aara foundation (blijven) ondersteunen en bijdragen aan het motto ‘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. 

 

 

 

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