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Heeft u ook gelezen dat geven zoveel
goeds doet voor je humeur? Het onderwerp was flink in het nieuws naar aanleiding van een paar promoties. Dat gaat
vaker zo in de wetenschap. Iets bewijzen dat de meeste mensen al weten. Of,
misschien is het beter om te schrijven,
op hun klompen aanvoelen.
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Als vormen van altruistisch opkikkend
handelen komen zowel het geven van
geld als van tijd en energie goed uit
de bus. Dat verbaast ons als bestuur
niet echt. Sommigen van ons zijn al
tientallen jaren bezig. Dat houd je toch
niet vol als er niet veel opwekkends
tegenover staat? Kijk alleen maar naar
de berichten in deze nieuwsbrief.
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Hele groep geslaagd met goede cijfers

Digitale school werkt
Yojana steunde eind 2004 de start van een digitale school in Jalihal. Op die
school geeft een gemotiveerde ploeg onderwijskrachten les aan kinderen vanaf
de kleuterschool tot en met de high school. Dat is in India klas 10. We ontvingen
het volgende verslag:
De eerste groep van zestien studenten
heeft het officiële eindexamen voor de
high school gedaan. Vol trots kunnen
we jullie vertellen dat ze niet alleen allemaal zijn geslaagd, maar ook nog eens
met hele goede cijfers. De hele groep
scoorde eerste klas.

afstand van 25 km vond hij te groot om de
high school te bezoeken. Inglewhsar wist
Sunil te overtuigen en de goede sfeer op
onze school deed de rest. Binnen drie
jaar ontwikkelde hij een enorme interesse. Hij wil nu ingenieur worden en heeft
zich al ingeschreven..

Bijna al onze kinderen komen uit heel
arme gezinnen. Neem Sunil Bhosale,
onze top scorer. Medewerker Inglewhsar
vond hem als school drop out toen we
de dorpen afstruinden in het kader van
het EDU-Key project. Sunil bleek niet
van plan om verder naar school te gaan.
De lagere school had hij wel gevolgd. De

Onze school is de enige school waar
we de leerkrachten ondersteunen met
computers. Het was een experiment.
Normaal moeten kinderen veel stampen
voor ze naar een examen gaan. Maar
hier willen we met het onderwijs de kennis structureel opbouwen. Het gaat er om
dat leerlingen de zaken begrijpen. En dat

We zouden dus egoïstich bezig zijn als
we al dat moois voor ons zelf zouden
willen houden. Daarom nodigen we u
graag uit om ook wat energie te investeren in een verhoogd welbevinden.
info@yojana.nl staat altijd voor u open.
En u wilt uw vrienden en kennissen
vast ook laten profiteren van dit zonnige aanbod. Geef of stuur dit blad
daarom door.
Cees Tompot
secretaris

Prof. Dr. Jaap Schouten en Drs Erny Smeets tijdens
de trainingsessie voor leerkrachten in Jalihal

DE wereld verbeteren kunnen we niet, HUN wereld wel!

begrip moeten ze dan tijdens de examens
tot uitdrukking kunnen brengen. Vol trots
kan ik je nu zeggen dat het is gelukt. Dat
bewijzen de resultaten.
En wat ook opvalt is dat onze studenten
zich niet aan voorzeggen of spieken hebben bezondigd. Omdat de leerkrachten
worden beoordeeld op het aantal geslaagden proberen ze vaak de antwoorden tijdens de examens voor te zeggen. Onze
leerkrachten en leerlingen beklaagden
zich daarover. Na de eerste dag vertelden
onze leerlingen dat ze last hadden van al
dat voorzeggen. Padmanabh adviseerde
ze om dan maar watten in hun oren te
stoppen en dat deden ze. Hun succes is
dus puur!! En daar zijn ze apetrots op.

Voor ons kan je het succes van een
school niet afmeten aan de resultaten
van een of twee goede studenten. Het
verschil in resultaat tussen de “beste”en
de “minst scorende”moet zo klein mogelijk
zijn. En ook dat is gelukt. Wat ben ik trots
op onze leerkrachten!! Head master en

de leerkrachten hebben echt ontzettend
hard gewerkt.
En dat was allemaal alleen mogelijk omdat
Yojana, na lange discussies, voldoende
vertrouwen had in dit nieuwe systeem om
ons te steunen. Een deel van onze EDUKey droom is uitgekomen.

Boramma woont in opvanghuis Snehalaya bij de ijzermijnen

Ik kan weer spelen en leren
We hebben een paar kinderen uit het opvanghuis Snehalaya gevraagd wat over
zichzelf te vertellen. Nog niet zolang geleden werkten ze als kindarbeider in de
ijzermijnen. Nu gaan ze naar school en kunnen ze spelen. Naar aanleiding van
hun stukjes stelden we vragen. Deze keer laten we Boramma aan het woord.

Je schrijft dat je twaalf was toen je ouders
je van school haalden, maar ook dat je in
de eerste klas zat. Bedoelde je misschien
de elfde klas?
Ik zat niet in de elfde klas, maar ik ben
niet zeker over mijn geboortedatum. Dat
zijn mijn ouders ook niet. Ze hebben het
wat nagerekend en ze vertelden me dat ik
twaalf was toen ik in de eerste zat.
Je komt uit Jumanahalli. Hoe ver is dat van
de plaats waar je in de mijnen werkte?
Ongeveer dertig kilometer.
Wat voor werk deden je ouders voor ze
besloten om naar de mijnen te gaan?
Mijn vader had meestal geen werk en mijn
moeder was dagloner.
Weet je ook waarom ze niet genoeg
konden verdienen?
Omdat hij niet werkte pakte hij meestal
het geld weg van mijn moeder. En daar
kocht hij drank van. Daarom was er nooit
genoeg geld.

Ik heet Boramma. Mijn ouders zijn
Teppeswamy en Boramma. Ik kom uit
Jummanahalli. Toen ik in de eerste klas
zat haalde mijn vader me van school om
in de mijn te werken. Ik was toen twaalf.
Ik heb er twee jaar gewerkt. Mijn vader
hakte de grote stenen uit de heuvel en ik
moest ze met hamers in kleinere stukken
slaan. Het beetje geld dat ik verdiende

ging naar mijn vader. Ik weet nog steeds
niet hoeveel ik daar verdiend heb.
Op een goed moment hoorde mijn oom
over de Bosco school voor kindarbeiders.
Mijn vader reageerde positief en ik mocht
er heen. Nu woon ik dus in Snehalaya. Ik
heb het echt naar mijn zin. Ik kan weer
spelen en leren. Ik wil iedereen bedanken
die dit mogelijk heeft gemaakt.

In het opvanghuis wonen nu zeventig jongens en
meisjes die vroeger in de open ijzermijnen werkten. Hier worden ze voorbereid om, net als andere
kinderen, naar school te gaan.

Heb je zussen en broers en wat doen die?
Ja, een oudere zus en twee jongere zussen en een broertje werken nog steeds in
de mijnen.
Welk vak vind je het leukst? Wiskunde.

Jalihal is een groep van 22 dorpen, die
in het grensgebied tussen Maharashtra
en Karnataka ligt. Het gebied is extreem
droog. Toch is bijna de hele bevolking
afhankelijk van landbouw. Andere werkgelegenheid is er niet. Veel gezinnen
trekken een deel van het jaar weg uit het
gebied om elders werk te zoeken.

Wat is je droom?
Ik wil graag onderwijzeres worden. Ik
droom ervan kinderen zoals ik in de klas te
hebben. En om die droom waar te maken
zal ik ontzettend goed mijn best doen want
ik wil een heel goede juf worden.

Onze partner YPS, waarmee we al sinds
1985 samenwerken, helpt de boeren nu
aan kennis over betere landbouwmethoden en vooral aan methoden om beter
met het schaarse water om te gaan..
De infrastructuur van het gebied is een
groot probleem. De wegen zijn zo slecht

dat we hier meestal met de jeep door het
land rijden in plaats van over de weg.
Een marktstructuur bestaat helemaal
niet. Dat betekent dat de afzet heel erg
seizoengebonden is. Voor citroenen bijvoorbeeld is er alleen in de zomer markt
en daarna stort de prijs ineen terwijl de
productie door gaat.

Start bedrijf voor
voedselconservering
De aanpak

Doelen van de unit

Wat kunt u doen

YPS wil nu een unit starten om voedsel
te conserveren. Denk aan pickles, jams,
ketchup en dergelijke. YPS gaat het
fruit en de groenten voor een fatsoenlijke prijs inkopen bij de boeren en bij de
vrouwen die geholpen zullen worden bij
het opzetten van een tuinderij. Die producten gaan ze vervolgens verwerken,
conserveren en op de markt brengen.
Vorig seizoen heeft YPS al proefgedraaid met citroenen en dat liep goed.

• D
 oor de nu al geteelde producten te
conserveren kunnen ze tegen een voor
de teler betere prijs worden verkocht.
• Stimuleren van producten die goed
verbouwd kunnen worden in dit droge
gebied. (Yojana financiert ook de start
van een lagere agrarische school)
• Bieden van werkgelegenheid aan
vooral vrouwen in de fabriek
• Vrouwen met leningen de mogelijkheid bieden om zelf gewassen te
gaan verbouwen.
• Waarde toevoegen aan de
agrarische productie
• Activiteiten starten in een iets hogere
schakel van de bedrijfskolom waardoor er ook wat interessant werk komt
voor jongeren die we wel naar school
konden laten gaan.
• Inkomen genereren voor YPS waardoor de organisatie wat minder afhankelijk van donoren zal worden.

Voor de start van het bedrijf is
€ 37.000,- nodig en daarvan heeft
Yojana al € 26.000,- bijeen weten te
brengen. De aanvraag met achtergrond informatie vindt u op www.
yojana.nl. Iedere bijdrage is welkom.
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Vrijwilligers gezocht om ons team te komen versterken
MOGELIJKE WERKZAAMHEDEN
• ontwikkelen van PR- activiteiten en promotiemateriaal
• bedenken, uitvoeren en begeleiden van acties voor fundraising en bewustwording
• vertalen van rapporten, projectaanvragen, nieuws van Engels naar Nederlands
• teksten omvormen tot nieuwsberichten voor website, nieuwsbrief, persberichten
• het geven van presentaties aan groepen kinderen en jongeren over het werk en de
projecten van Yojana
WIJ VRAGEN
• affiniteit met de problematiek van kinder- en vrouwenrechten in India
• beheersing van de Nederlandse en Engelse taal
• redelijke computervaardigheden
• werktijden in overleg, we gaan uit van een paar uur per maand
WIJ BIEDEN
• de kans om met jouw inzet echt bij te dragen aan een betere toekomst
voor kinderen in India
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Digitale
nieuwsbrief
Yojana

We willen
u graag India
goed
Projecthulp
van informatie voorzien. Dat
doen wij inmiddels digitaal
met deze nieuwsbrief.
Wellicht heeft u mogelijke
andere belangstellenden
in vrienden en kennissenkring. Mogen wij u dan
Projecthulp India
vragen om deze digitale
nieuwsbrief door te sturen.
Bij voorbaat dank!
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Is dit wat voor jou? Of wil je meer weten? Mail ons info@yojana.nl

Scholenacties 2008

Meerdere scholen hebben dit jaar weer actie gevoerd voor Yojana.

Yojana Fietstoer

Yojana fietstoer

Op zaterdag 24 mei 2008 heeft de Yojana fietstoer weer plaatsgevonden. In
Heerhugowaard De Noord en Nieuwe Niedorp hebben schoolkinderen weer sponsorgeld bij elkaar gefietst voor de scholenactie voor een groen Jalihal. Bij de Jozefschool
in ‘t Zand werd ‘s ochtends gefietst door de bovenbouw en ‘s middags gelopen door
de kleintjes. Het weer zat de kinderen erg mee, en het was dan ook een succesvolle dag.

Vastenactie Springplank
Basisschool De Springplank heeft van 3 tot en met 12 maart 2008 weer verschillende
activiteiten georganiseerd in het kader van de Vastenactie. Net als voorgaande jaren
gaat de opbrengst naar de scholenactie van Yojana.
Vastenactie Springplank

Beroepsonderwijs aan Zee
Het Beroepsonderwijs aan Zee (voorheen TOC) in Den Helder voert heel 2008 actie
voor Yojana.

Sponsorplons

Sponsorplons

Zaterdag 19 januari was het dan weer zover. Voor de 12e keer Sponsorplons, waarbij
de leerlingen vanaf groep 3 tot en met groep 8 van alle basisscholen in Enkhuizen
heel veel baantjes hebben gezwommen voor water in India. Het thema was drinkwater
en de bedoeling was om zoveel mogelijk gesponsorde baantjes te zwemmen en dat
hebben ze gedaan!

DE wereld verbeteren kunnen we niet, HUN wereld wel!

