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Beste donateurs en belangstellenden,
We hebben weer een mooi half jaar achter de rug en informeren je graag over de gebeurtenissen van de
afgelopen maanden. In deze zomereditie lees je meer over de kinderen die onderwijs krijgen. Met trots
kunnen we melden dat we dankzij jullie donaties nog een kind kunnen ondersteunen om naar school te
gaan. Verder schenken we graag aandacht aan een aantal mooie activiteiten die hebben plaatsgevonden,
onder andere met hulp van studenten van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen.
We zijn heel bij met elke kleine en grote donatie en danken alle donateurs en iedereen die op welke manier
dan ook een bijdrage levert aan Aara Foundation.
We wensen je een mooie zomer met veel warmte en licht.

Asha Dijkstra,
voorzitter Aara Foundation

Activiteiten
Zeven kinderen kunnen naar school
Al sinds de oprichting van onze stichting ondersteunen we kinderen uit de sloppenwijk Bawana (Delhi) om
naar school te gaan. We begonnen met drie kinderen en we zijn heel blij dat we dankzij de donaties
inmiddels zeven kinderen de mogelijkheid kunnen bieden onderwijs te volgen. Zonder deze steun zouden
zij niet naar school kunnen gaan. Het duurzaam ondersteunen van de kinderen vinden we belangrijk en is

essentieel om een toekomst te kunnen opbouwen.
Eén van de kinderen die we langere tijd hebben ondersteund is Muskaan. Over haar kregen we het bericht
dat ze noodgedwongen met haar familie moest terugkeren naar haar geboorteplaats. In de jaren dat Aara
haar ondersteunde heeft Muskaan leren lezen en schrijven.
We zeggen onze steun toe aan de gezinnen als we er zeker van zijn dat we een kind minimaal 3 jaar
kunnen ondersteunen. We bezoeken deze gezinnen jaarlijks. Sinds dit kalenderjaar kunnen we Parveen en
Pari steunen, waarmee ons totaal op 7 kinderen komt:

Pari (hier rechts met haar moeder en broer) is 6 jaar en houdt van spelletjes en tekenfilms. Ze wil graag lerares
worden. Ze woont met haar ouders en broer in Bawana (Delhi). Haar vader werkt in een fabriek, maar heeft geen
vast inkomen. Dit maakt het moeilijk om elke maand de kosten te dekken.

Parveen (hier links met haar oma en een vriedin) is 6 jaar en is een vrolijk en actief meisje die net als Pari graag
lerares wil worden. Ze woont met haar ouders, broer en zus in Bawana (Delhi). Ze woonden hiervoor in Bihar, 1.000
kilometer ten oosten van Delhi. Ze leven op dit moment in één kamer zonder stromend water en hopen op betere
levensomstandigheden.

Donatie lesmateriaal
Van uitgeverij Zwijssen ontving Aara Engelstalig lesmateriaal voor de kinderen die in de sloppenwijken
wonen. De boekjes zullen bij een volgend bezoek in oktober aan de kinderen worden overhandigd. We
danken Uitgeverij Zwijssen, in het bijzonder Ludo Stroobants, heel hartelijk voor dit mooie gebaar.

Gamification verbindt onderwijs en Aara
Studenten van de Hogeschool Arnhem Nijmegen hebben gewerkt aan een realistische opdracht in
samenwerking met de praktijk door de inzet van gamification. De studenten werkten via gamification
spelenderwijs aan onderwijsvernieuwing waarbij oog is voor internationale vraagstukken en waarin een
maatschappelijk doel centraal staat. Door het winnen van punten kon een prijs in de wacht worden
gesleept.
Studenten met de meeste punten kregen een teambuildingsdag aangeboden. Aara werd gekozen als
maatschappelijk doel en mocht € 1.128 in ontvangst nemen. Deze donatie zal gebruikt worden voor het
jaarlijkse uitje voor kinderen in de sloppenwijk Bawana. Bestemming van het uitje dat in oktober zal
plaatsvinden, is een culturele reis naar de Taj Mahal. Op deze manier krijgen zowel de studenten als de
leerlingen in Delhi een leerzame en ontspannende dag.

Wij bedanken de HAN, in het bijzonder Stephan Plat en Rob Schouten.

Benefietdiner door Yuva Events
Op 5 juni organiseerde Yuva Events, opgericht door studenten Eventmanagement van de Hogeschool
Arnhem en Nijmegen, een benefietdiner. De studenten organiseerden het diner in het kader van een
opdracht waar zij studiepunten voor konden krijgen. Zij kozen voor Aara omdat zij graag wilden bijdragen
aan meer bewustzijn voor de positie van kinderen en vrouwen in India.
Ruim 25 mensen uit diverse netwerken en organisaties genoten van een heerlijk diner in restaurant King of
India in Arnhem. Asha hield een presentatie over de stichting, er was een veiling en er werd een kennisquiz
gehouden over India. Tijdens deze avond werden verhalen en ervaringen gedeeld. Het was een mooie
gelegenheid om te netwerken en er ontstonden ideeën om de bekendheid van Aara te vergroten.
We danken allereerst de studenten van Yuva Events voor de organisatie en mooie invulling van de avond.
Daarnaast danken we iedereen die aanwezig was en heeft bijgedragen.

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
Website

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 doneerpagina op de website www.aarafoundation.com/doneer/
Aara Foundation is door de Belastingdienst aangewezen als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).
Dit kan voordelen voor u hebben als donateur. Raadpleeg hiervoor de website van de belastingdienst.
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