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Beste donateurs en belangstellenden, 
 
Graag  sturen we jullie aan het einde van dit jaar weer een update over de projecten die wij
dankzij jullie ook in 2021 konden steunen. In deze nieuwsbrief vertellen we over de situatie
in India en geven we persoonlijke boodschappen van de kinderen die wij ondersteunen in
Delhi en van de medewerkers van Tara projects met wie wij samenwerken. 
 
We worden regelmatig op de hoogte gehouden door de sociaal werkers van Tara. Wij
nemen wij jullie mee langs de activiteiten die wij ondersteunen: de kinderen die we
steunen door onderwijs, de zelfverdedigingslessen voor meisjes en de Corona-hulp die we
dankzij jullie hebben kunnen geven. We zijn erg blij met de bewustwording en hulp in
welke vorm dan ook. Ook in 2022 zullen we deze projecten blijven ondersteunen. 
 
Mede namens het bestuur van Aara foundation wens ik jullie een liefdevol 2022, met veel
licht, hoop en gezondheid. 
 

 
Asha Dijkstra, 
voorzitter Aara Foundation

Sloppenwijken in Delhi



 
Corona
De pandemie blijft helaas de mensen in de sloppenwijken in Delhi zwaar treffen. In het
voorjaar van 2021 waren er gedurende 2 maanden meer dan 100.000 nieuwe
geregistreerde Corona-gevallen per dag in India, oplopend tot een piek van 400.000 per
dag. 
 
De situatie ging de afgelopen maanden vooruit, maar ook zij hebben nu te maken met de
Omikron variant wat opnieuw veel onzekerheid brengt. Slechts 30% van de bevolking is
volledig gevaccineerd. In India worden de vaccinaties vaak door de mensen zelf of hun
werkgever bekostigd. Door de hoge kosten en het feit dat veel arbeid op basis van dagloon
gebeurt, is het voor de mensen in de sloppenwijken heel lastig om zich te laten vaccineren.
Het ziet ernaar uit dat het nog een behoorlijke tijd zal duren voordat de hele bevolking in
India gevaccineerd is. 
 
We blijven ons naast de bestaande projecten ook richten op het geven van Corona-hulp
d.m.v. voedsel- en hygiënepaketten.

Onderwijs
Corona treft nog steeds het onderwijs in de sloppenwijken in Delhi. De scholen zijn
afwisselend open en gesloten, waardoor kinderen regelmatig zijn aangewezen op
thuisonderwijs zonder de nodige faciliteiten van schoon water, elektriciteit en privacy. Het
goede nieuws is dat de kinderen die wij ondersteunen nog altijd in goede gezondheid zijn
en dat zij wel voortdurend onderwijs krijgen. Daardoor lopen zij geen achterstand op. 
 
Aara heeft de kinderen afgelopen jaar ondersteunt met lesmateriaal en gekwalificeerde
docenten en bijbehorende voorzieningen, zoals een schooltas, schriften en schrijfwaren.
Het komende jaar is dat ook weer nodig en gaan we hiermee door.



Zelfverdedigingslessen

De zelfverdedigingslessen voor een groep van 15 meisjes werd afgelopen jaar helaas
tijdelijk stopgezet i.v.m. de gezondheidsveiligheid. Gelukkig zijn de lessen wel weer hervat
met inachtneming van de Corona-regels. De meisjes vinden het heel leuk om weer te
kunnen sporten en bewegen, en het werken aan hun fysieke en mentale weerbaarheid is
voor hen heel belangrijk. Ze hebben de lessen erg gemist en vinden het heel fijn dat ze
weer lessen kunnen volgen. 
 
Wij vinden het een belangrijk project omdat ze spelenderwijs zelfverdedigingstechnieken
leren, en werken aan hun mentale weerbaarheid. Een project dat we zeker ook blijven
ondersteunen in het nieuwe jaar.



Award
Tara Projects heeft dit jaar een award gewonnen voor de manier waarop ze met de
Corona-crisis zijn omgegaan. 
 
"We are highly thankful to Natura & Co and The Body Shop International for conferring,
'Overcoming Obstacles QLICAR Award 2020' upon Tara, for showing the resilience and
overcoming obstacles during the COVID 19 crisis. We value this recognition. It reaffirmes
our commitment towards building a better society." 
Moon Sharma

Persoonlijke boodschappen
 
“Tara projects is Asha en alle donateurs en vrienden van Aara foundation zeer dankbaar
voor de steun die ze gegeven hebben in 2021. Het was een grote hulp, die een positieve
impact had op het leven van vele kinderen, hun families en andere bewoners van



Badarpur en Bawana in Delhi. 
  
We wensen jullie allen een zeer gelukkig, gezond, voorspoedig en vredig nieuw jaar. Dank
voor jullie bewustzijn over de situatie in India, jullie hulp en solidariteit.” 
 

 
Moon Sharma 
manager Tara projects

Een boodschap van dank van Anjali en Shahnawaz die Aara foundation sinds de

oprichting beiden ondersteunt.

Komend jaar
Dankzij jullie donaties hebben we de mogelijkheid om ook  het komende jaar nieuwe
activiteiten te ondersteunen die  gerelateerd zijn aan onze visie en doelstellingen: gender-
gelijkheid en gelijke kansen voor kinderen in het onderwijs. Met Tara projects gaan we
komend jaar onderzoeken welke nieuwe projecten we gaan ondersteunen.



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/ 
 
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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