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Beste donateurs en belangstellenden,
Het einde van 2019 nadert en we blikken graag terug op de mooie dingen die
we dankzij de donaties die we kregen hebben kunnen doen voor vrouwen en
kinderen in India. Dit najaar heb ik Bawana Colony bezocht, één van de
sloppenwijken waar we projecten hebben. Ik heb weer kunnen zien dat onze
steun écht verschil uitmaakt voor de vrouwen en kinderen. Ik heb ook de
zeven kinderen bezocht voor wie we het onderwijs bekostigen. De dag daarna
hebben we met een grote groep kinderen een trip gemaakt naar de Taj Mahal
in Agra.
In deze nieuwsbrief vertellen we graag meer over deze activiteiten en geven we
een update over onze lopende projecten.
Wij zijn heel blij dat we wat licht en hoop hebben kunnen geven aan vrouwen
en kinderen ver van ons en hopen dat ook in 2020 weer voort te zetten.
Namens het hele bestuur van wens ik ook jullie veel licht en hoop in 2020!

Asha Dijkstra,
voorzitter Aara Foundation

Activiteiten
Bezoek aan Bawana Colony
In Delhi brachten we een bezoek aan de kinderen in Bawana Colony. Hier
wonen de zeven kinderen die we ondersteunen zodat zij naar school kunnen.
We kregen een warme ontvangst van een groep kinderen in het buurthuis dat
door Tara Projects is opgezet en gebruikt wordt voor onderwijs- en
gezondheidsprojecten.
We maakten kennis met Pari en Parveen, de twee kinderen die we sinds dit
jaar steunen. We werden uitgenodigd om mee te gaan naar het huis van Pari
waar we hartelijk ontvangen werden door haar moeder en broertje. Het was
bijzonder om hun woonomstandigheden te zien. Een ruimte van ongeveer 2,5
bij 5 meter, verdeeld in twee kleinere kamers. In de ene kamer staat een
geïmproviseerd aanrechtje met de meest noodzakelijke huishoudspullen.
Stromend water is er niet, koken gebeurt buiten omdat daarvoor binnen geen
voorziening is. In de andere kamer staat een eenpersoonsbed, waar de familie
slaapt. De vader van Pari, die lange dagen maakt in een fabriek, slaapt op het
bed. Pari slaapt met haar moeder en broertje op de grond.
We sloten een indrukwekkend bezoek af onder grote belangstelling van de
kinderen die zich om ons heen verzamelden.

Onderwijsprojecten

We hebben opnieuw 50 rekenmachines uitgereikt aan een aantal
kinderen die rekenles volgen en deze nog niet hadden. De
rekenmachines zijn net als vorige keer gedoneerd door Inspectrum uit
Velp.
In Bawana Colony ondersteunen we het geven van Engelse lessen door
een gecertificeerd docent te bekostigen. De lessen zijn door Tara
Projects getoetst en wij zijn erg tevreden over de kwaliteit van deze
lessen. De kinderen vinden het erg leuk om Engels te leren en vonden
het erg leuk om het geleerde in praktijk te brengen door met ons te
communiceren. Ze stelden ons trots veel leuke vragen in het Engels.
Dankzij jullie steun kunnen we het komend jaar dit project voortzetten.

Engels wordt alleen onderwezen op overheidsscholen, waar de kinderen uit de
sloppenwijken niet naartoe kunnen. Deze kinderen hebben daardoor later aanzienlijk
minder kansen op de arbeidsmarkt. Reden voor Aara Foundation om met de
opbrengst van donaties een gecertifieerde docent Engels te financieren.
Kosten: €200 per maand.

Zelfverdedigingslessen voor meisjes
Ook hebben we goed nieuws over de zelfverdedigingslessen voor meisjes.
Meises in India hebben het niet makkelijk. Groepsverkrachtingen en lichamelijk
misbruik vinden op grote schaal plaats. Aara draagt bij aan het verbeteren van
de weerbaarheid door zelfverdedigingslessen te verzorgen voor 25 meisjes in
de sloppenwijk Badarpur. 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 met de lessen door te gaan en meer meisjes te trainen. Dankzij
jullie steun kunnen we in 2020 deze lessen continueren.

Pervez is de trainer die de zelfverdedigingslessen verzorgd. Hij is een
gecertificeerde docent, bekwaam in yoga, kick-boxing, karate en meditatie. Hij werkt
met losse opdrachten, maar dankzij dit project van Aara foundation is hij verzekerd
van een vast inkomen. Hij helpt hiermee zijn hele familie: ouders, broers en zussen,
die geen beroepsopleiding hebben. Pervez is een succesvol voorbeeld van iemand
die de spaarzame kansen heeft kunnen grijpen, en daarmee een groot verschil
maakt voor zijn directe omgeving.
We kunnen de zelfverdedigingslessen van Pervez met een jaar verlengen.
Kosten: €150 per maand.

Uitje met de kinderen naar de Taj Mahal
In de vorige nieuwsbrief schreven we dat studenten van de Hogeschool
Arnhem Nijmegen hebben gewerkt aan een opdracht voor
onderwijsvernieuwing waarin een maatschappelijk doel centraal staat. De

winnaars werd een teambuildingsdag aangeboden én €1.128 om te besteden
aan een maatschappelijk doel. Aara foundation werd gekozen als
maatschappelijk doel. De studenten besloten om bij te dragen aan een uitje
voor kinderen uit de sloppenwijken van Delhi.
Het uitje dat was een groot succes. 150 kinderen werden met bussen van
Delhi naar Agra gebracht. Het was een lange rit, maar de kinderen vermaakten
zich onderweg prima. Enthousiast pratend en zingend vloog de rit voorbij. De
lunchpakketten die de kinderen van thuis hadden meegekregen gingen van
hand tot hand, want eten doe je ook onderweg nooit in je eentje. Alles wordt
gedeeld.
De kinderen genoten zichtbaar van de hele dag. Met het kleine beetje zakgeld
kochten ze een souvenir of wat lekkers voor thuis. Wij danken de
medewerkers van Tara Projects voor hun hulp, en met name Vikas voor de
organisatie en zijn toewijding! Het is voor ons belangrijk om naast onderwijs,
ook leuke dingen te organiseren voor de kinderen.

De Taj Mahal is een islamitisch mausoleum dat door de Indiase mogol-keizer Shah
Jahan (1592-1666) gebouwd is voor zijn lievelingsvrouw Mumtaz Mahal, die in 1631
in het kraambed overleed. De Taj Mahal wordt gezien als de ultieme
liefdesverklaring, en is daarom voor elke Indiër een bijzondere plaats om te
bezoeken. Het staat sinds 1983 op de werelderfgoedlijst van UNESCO.
Kosten voor het uitje voor 150 kinderen: € 1.300.

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 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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