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Beste donateurs en belangstellenden,

het einde van het jaar nadert en we geven in deze nieuwsbrief graag een update van de lopende en nieuwe
projecten die we dit jaar hebben uitgevoerd. Ik ben afgelopen half jaar twee keer in India geweest om de projecten
te bezoeken en heb gezien dat onze steun echt verschil uitmaakt voor de vrouwen en kinderen in Delhi.
Goed nieuws is dat Aara de ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling) heeft gekregen, het
kwaliteitskeurmerk dat waarborgt dat tenminste 90% van de inzet van een instelling gericht is op het algemeen
belangen voldoet aan eisen van integriteit.Wisten jullie overigens dat donateurs van een ANBI giften gedaan na 1
januari 2018 mogen aftrekken van de inkomsten-of vennootschapsbelasting?
We wensen jullie veel leesplezier en namens het hele bestuur van Aara Foundation veel licht en hoop in 2019!
 

Asha Dijkstra,
voorzitter Aara Foundation

Lopende activiteiten

Zelfverdedigingslessen

Meisjes in India hebben het niet makkelijk. Groepsverkrachtingen en lichamelijk misbruik vinden helaas op grote
schaal plaats. Aara wil de weerbaarheid van meisjes vergroten en vindt het belangrijk dat meisjes zich leren
verdedigen. 
Daarom is besloten een gecertificeerde docent aan te nemen die een groep meisjes acht maanden lang één keer
in de week zelfverdedigingslessen geeft. Het blijkt een groot succes en de meisjes voelen zich mentaal en fysiek
sterker en zelfverzekerder in het contact met jongens en mannen. Nog lang niet alle meisjes hebben lessen
kunnen volgen en dus is het hard nodig de lessen door te laten gaan en meer groepen te trainen. 
We hopen ook in 2019 veel meisjes weerbaarder te maken. Met jullie steun hopen we deze docent voor een



jaar aan te stellen met een salaris van 150 euro per maand. Tara projects zal net als vorig jaar de docent in
dienst nemen en de kwaliteit van de lessen waarborgen door zelf ook aanwezig te zijn.  

Kijk hier naar het filmpje van Asha’s bezoek aan dit project in juli:

Zelfverdedigingslessen voor meisjes

Nieuwe activiteiten

Rekenmachines voor school in Bawana
Op de school waar de zes kinderen die Aara ondersteunt les krijgen heeft onze stichting 50
rekenmachines uitgereikt die door Inspectrum uit Velp zijn gedoneerd. De rekenmachines zijn verdeeld onder de
kinderen die rekenles krijgen. Deze kinderen waren er erg blij mee. Tevens heeft de school aangegeven dat deze
rekenmachines erg nuttig zijn en een bijdrage leveren aan hun leeractiviteiten.  
 

Engelse les

https://www.youtube.com/watch?v=G32dKzHT55s


In de sloppenwijk Bawana (Delhi) financiert Aara een gecertificeerde docent die kinderen Engelse les geeft. Tara
projects heeft deze docent aangenomen en borgt de kwaliteit door wekelijks de school te bezoeken en de docent
te spreken over de voortgang van de leerlingen.  

Engels wordt alleen onderwezen op overheidsscholen. Kinderen uit sloppenwijken hebben daardoor aanzienlijk
minder kansen. Reden voor Aara om met de opbrengst van donaties een gecertificeerde docent Engels te
financieren. Voor 200 euro per maand kan deze docent een jaar lesgeven. We hopen met jullie donaties de
financiering van deze docent en de Engelse lessen ook in 2019 voort te kunnen zetten. 
 

Studenten Hogeschool Arnhem & Nijmegen actief voor Aara

Zeven studenten van de Hogeschool Arnhem & Nijmegen hebben voor het vak ‘Event Management’ het
Kids4India event georganiseerd op basisschool de Wizzert in Noord-Brabant. Zij richtten de
projectgroep ‘DreamEventz’ op en ontwikkelden voor de hele school een mooi programma dat in het teken
van India en Aara stond. 

Er waren voor de kinderen verschillende activiteiten in Indiase sferen: knutselen, Indiaas koken, Indiase sporten,
Indiase markt etc. Ook de ouders werden betrokken. Aara heeft op 21 december een presentatie gehouden en de
plaatselijke krant was aanwezig om verslag te doen. We zijn blij met de PR en de betrokkenheid van de kinderen
en ouders.  

Wij bedanken de studenten, Merle, Joanne, Stefanie, Willen, Martijn, Kim en Mike voor hun geweldige en
enthousiaste organisatietalent en bijdrage aan Aara Foundation. 



Donaties
We zijn heel erg blij met alle bijdragen die we het afgelopen jaar van jullie hebben mogen ontvangen. Hiermee
kunnen we verschil uitmaken en 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 voor jullie
steun.  
Onze dank gaat uit ook uit naar organisaties die een specifieke bijdrage leverden. Inspectrum uit Velp voor het
schenken van de rekenmachines en de stichting Opnuuj in Hoensbroek voor hun donatie  specifiek voor het
vervolgtraject zelfredzaamheid meisjes. 

Youtube kanaal
Wil je meer zien en horen over onze projecten? Dat kan vanaf nu ook via ons eigen YouTube kanaal: 

https://www.youtube.com/channel/UCm0etQZB04TpJLKUN9DwS-A 

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                   aarafoundation1@gmail.com
Facebook        https://www.facebook.com/Aara-foundation
Instagram       https://www.instagram.com/aarafoundation/
Website            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 de
website www.aarafoundation.com/doneer/
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