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Het heeft even geduurd, maar vanaf
deze maand willen we de digitale
nieuwsbrief weer in ere herstellen.
Wij proberen u tweemaandelijks op de
hoogte te houden van de projecten,
ontwikkelingen en alles waar wij ons
mee bezighouden.

Yojana

E-mail
Sommigen van u ontvangen deze
nieuwsbrief nog over de post. Om
tijd en kosten te besparen, versturen
wij de nieuwsbrief het liefst digitaal.
Graag een berichtje naar
info@yojana.nl als u de nieuwsbrief
voortaan per e-mail wilt ontvangen.
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Het voorleesproject stimuleert de kinderen
na te denken over gelijkheid

Genderongelijkheid
Gendergelijkheid houdt kort gezegd een gelijke behandeling van mannen en
vrouwen, meisjes en jongens in. Het hebben van gelijke rechten is helaas niet
overal vanzelfsprekend.
Op het platteland van India ziet men
meisjes vaak als gebruiksvoorwerpen.
Daar zijn allerlei omstandigheden voor
aan te voeren. Na het huwelijk vertrekken
ze naar de “joint family” van de schoonfamilie dus ziet men de investering in meisjes niet als investering in de eigen club,
maar als die in de club van een ander.
Voor de oudedagsvoorziening is men
afhankelijk van de zonen. Bovendien
ontkomen mensen niet aan het geven
van een bruidsschat. Vaak moeten daarvoor leningen worden aangegaan die de
mensen nooit meer kunnen aflossen of
moeten ze land verkopen.
Het gevolg is dat meisjes minder te
eten krijgen, minder naar school gaan
en enorm opzien tegen hun leven als
getrouwde vrouw, waar ze vaak al op

hun dertiende, veertiende aan beginnen.
Ze realiseren zich hun toekomst pijnlijk,
maar voelen zich volledig onmachtig om
zelf invloed uit te oefenen. En dat geldt
dan allemaal voor de meisjes die het
overleven. Overal is het aantal meisjes
beduidend lager dan het aantal jongetjes,
maar twintig procent minder onder zesjarigen is toch wel dramatisch.
Wat gaan we doen?
Voorlichting Posters, films; interactieve
quizzes in het Curi-O-City centrum geven
de kinderen inzicht in de problematiek
Expressie Drama, discussie; poppenkast, tekenen; verhalen schrijven en een
droomboom helpen de kinderen hun
gevoelens te uiten en met oplossingen
te komen.

Sponsorplons Enkhuizen
Op zaterdag 10 januari hebben kinderen in Enkhuizen weer gezwommen
tijdens de jaarlijkse Sponsorplons.
De resultaten van de plons van dit
jaar: er deden 132 kinderen mee van
alle basisscholen van Enkhuizen in de
leeftijd van 6 tot 12 jaar. Zij zwommen
bij elkaar 136 km en brachten het
mooie bedrag bijeen van € 5.328,-.
Wat een geweldig resultaat! De
opbrengst gaat naar de kinderen van
Mysore.

Voorlezen voor de kleinsten Hiermee
krijgen de kinderen een stimulans om
na te denken en te communiceren. Het
voorleesmateriaal is geselecteerd op de
gelijkheidsboodschap.
Sport Gemengd tuimeljudo voor de kleintjes en korfbal voor de wat grotere kinderen.
Filosofie We ontwikkelen samen een
programma om de kinderen zelf te laten
nadenken zodat ze af durven wijken van
de door traditie diep uitgesleten paden.
Volwassenen Voor hen komen er voorlichtings- en bewustmakingscampagnes
per dorp.
Goed nieuws is dat CORDAID € 19.635,bijdraagt in dit programma.

De aanpak die we samen ontwikkelden
richt zich vooral, maar niet alleen op de
jeugd. Meer informatie over dat programma vindt u hier.

Vaishala, 13 jaar en getrouwd

Bij het ontwikkelen van dit programma
ontvingen we advies van:
• Prof.Dr. Jaap Schouten
Onderwijsdeskundige
• Drs. Erny Smeets
Onderwijsdeskundige
• Dr. Diana Isssidorides (NEMO)
Ontwikkelingspsycholoog
• Dr. Martine F. Delfos
Bio-psychologe
• Dr. Henk Oosterling
Filosoof / Judo op gemengde scholen
• Ageeth Bakker
Lerares lichamelijke opvoeding
• Karsten Baan
Docent drama en expressie
Verder medewerking van:
• Nederlandse Korfbalbond (materiaal)
• Nederlandse Judobond (materiaal)

Heisessie in India
Yojana-secretaris Cees Tompot is onlangs afgereisd naar Mahabaleshwar voor
een interactieve training met de Indiase partners. Hieronder zijn verslag.
“De Indiase partners hebben me gevraagd om naar India te komen voor een heisessie.
Drieënhalve dag afgesloten voor de rest van de wereld en – nog moeilijker voor de
vijftien Indiase deelnemers – van mobiele telefoon tijdens de sessies. We vonden het
allemaal nodig om de puntjes op de i te zetten. We hadden het gevoel dat onze ideeën
over de uitvoering van het seksegelijkheidsprogramma bijna, maar net niet helemaal
hetzelfde waren.
Omdat gelijkheid, respect en luisteren veel met elkaar te maken hebben en omdat van
de partnerorganisaties SEDT en YPS zowel leidinggevenden als medewerkers aanwezig zouden zijn heb ik het advies van Jaap Schouten (zie kolom adviseurs) om de
sessie zoveel mogelijk als interactieve training te organiseren opgevolgd. Het was, vrij
naar Socrates, het als een vroedvrouw proberen de bij de partners levende gedachten
naar buiten te brengen.
Het zit erop. Heel veel voorbereiding, spanning over het slagen nu dan toch een door
de partners gevoed gevoel van tevredenheid. De volgende fase is de mondelinge overhoring door Jaap. Als ik doorgezaagd zal worden over de mate waarin ik de volledige
trukendoos heb gebruikt ga ik af. Ik heb het niet volledig aangedurfd.
Bedankt Jaap en andere adviseurs voor jullie intensieve belangstelling en coaching.”
Een (Engelstalig) verslag van de heisessie vindt u hier.

Scholenacties 2009
Ook dit jaar hebben schoolkinderen in de regio (en daarbuiten) zich weer enthousiast ingezet voor Yojana. Op de volgende
bladzijde een overzicht.

Yojana fietstoer in HHW de Noord en Nieuwe Niedorp
Leerlingen van de Sint Josephschool in Heerhugowaard de Noord en de Anthoniusschool
in Nieuwe Niedorp hebben op vrijdag 19 juni meegedaan aan de sponsorfietstocht van
de Stichting Yojana Projecthulp. Meer dan 100 kinderen, vaak vergezeld door hun
ouders, hebben onder prachtige weersomstandigheden ruim 17 kilometer gefietst door
het prachtige landschap tussen Nieuwe Niedorp en Heerhugowaard, daarbij gesponsord door familie en bekenden. Totaal fietsten zij € 2.800 bijeen. Ron Vlaar, ambassadeur van Yojana en herstellend van een blessure, was aanwezig om de jonge fietsers
moreel te ondersteunen. De opbrengst gaat naar de kinderen van Mysore.

Sponsorloop van De Springlank uit Huizen
“Tussen twee zeer regenachtige dagen in, hadden we weer een stralende droge dag
voor de Sponsorloop dit jaar; woensdag 11 maart. Ruim 600 kinderen hebben zoveel
mogelijk rondjes gelopen voor het goede doel. De kinderen hadden twee uur de tijd
om rondjes te maken. Er waren ook kinderen uit de bovenbouw die er voor kozen om
één uur te lopen; zij mochten het laatste uur gebruiken om zelfgemaakte hapjes te
verkopen. We zijn zeer trots op het bedrag van 2009: € 12.165,01! Dit jaar gaat een
deel van het geld, als elk jaar, naar het draaiende houden van ‘ons’ kleuterschooltje.
Het grootste gedeelte van de opbrengst wil Yojana gaan gebruiken om voorlichting te
geven aan ouders voor het naar school laten gaan van hun kinderen en voor scholing
en huisvesting aan straatkinderen. Een prima doel.”
Leonore Zuidinga, namens De Springplank te Huizen

Actie St. Jozefschool Venhuizen
Op donderdag 26 februari 2009 organiseerde de Jozefschool in Venhuizen een Fancy
Fair. De opbrengst is € 6.746,10. Dit prachtige bedrag werd bijeen gebracht door alle
groepen. Een mooie afsluiting na een drie weken durend schoolproject rond het thema
‘GELOOF HOOP EN LIEFDE’. Drie weken lang hebben de leerlingen de Aziatische
cultuur verkend. De Jozefschool wil dit jaar met de opbrengst onder andere de stichting
Yojana steunen.

Mijlpaal
Op 1 september jl. was het 30 jaar geleden dat onze secretaris Cees Tompot het
besluit nam om naast zijn toenmalige werkzaamheden zich ook in te zetten voor
de derde wereld. Het werd India. Was het toentertijd zijn vrije tijd en een groot deel
van zijn vakantiedagen die besteed werden aan ontwikkelingswerk, nu als gepensioneerde besteedt Cees meer dan 40 uur per week aan wat meer is dan een passie. De
afgelopen 15 jaar heb ik nauw kunnen samenwerken met Cees en ik heb gezien dat
zijn netwerk zowel in India als in Nederland gestaag groeit en dat hij een welgeziene,
goed geïnformeerde gast en spreker is bij de bekende, meest veel grotere NGO’s in
Nederland. Begonnen met het bouwen en ondersteunen van schooltjes in het zeer
Jubilaris en drijvende kracht
arme deel van India is Yojana uitgegroeid tot een organisatie die samen met haar
partners in India het welzijn van de bevolking bevordert met de nadruk op scholing
van de jeugd, emancipatie van meisjes en vrouwen, gezondheid, rechten van de mens etc.
Cees was en is de grote motor achter al deze activiteiten en ik ben er van overtuigd dat u Cees geen groter genoegen kunt doen
door een bijdrage voor deze verjaardagsmijlpaal te storten op rekeningnummer 63 18 753 van Yojana. Cees en wij van Yojana
hebben nog veel onvervulde wensen voor de toekomst en uw bijdrage helpt daarbij om deze wensen te verwezenlijken.
Wiebe Douma, voorzitter
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Yojana garandeert dat
iedere gift zonder inhouding
van kosten ten goede komt
aan de projecten.
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De concervenfabriek
van YPS draait!
De landbouw speelt in India een belangrijke rol. Helaas gaat er veel groente en
fruit verloren doordat het niet lang bewaard kan blijven. De conservenfabriek
draagt bij aan het inkomen van de agrarische bevolking in het Jalihal gebied.
Vorig jaar voerden we actie om een conservenfabriekje te starten. De bedoeling was
om werkgelegenheid te creëren. Ook kunnen de boeren hun agrarische producten, die
sterk seizoengebonden op de markt komen of alleen maar afzet hebben in bepaalde
seizoenen gedurende een langere tijd afzetten.
De start van de fabriek heeft veel voeten in de aarde gehad. Met name de eisen die
de overheid aan het gebouw en de inrichting stelde liegen er niet om. Maar nu is de
productie dan toch gestart met tomatenketchup en pickles. De jams komen in een
latere fase.
Bij de start heeft YPS advies gehad van PUM’mer Kier Bijl. Wij hopen dat Kier in
november een vervolgbezoek zal brengen.

Jaarverslag en uw
medewerking

Yojana

Yojana maakt maar 0,4% kosten. Dat
kunt u lezen in ons jaarverslag. Wij
hebben geen budget voor PR. U kunt
ons helpen door deze uitgave door te
sturen aan mensen in uw omgeving
die mogelijk geïnteresseerd zijn in
ons werk.
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Koop uw boeken via YouBeDo
en steun Yojana gratis
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Yojana projecthulp is aangesloten
bij de webwinkel YouBeDo. Van uw
aankoop bij YouBeDo wordt 10%
gratis gedoneerd aan een goed doel
naar keuze. Bent u dus van plan een
boek te bestellen, kijk dan eens op
de site van YouBeDo en geef aan dat
u Yojana wilt steunen. Kleine moeite,
want de boeken kosten hetzelfde als
bij alle andere boekenwinkels.

www.youbedo.com

Medewerkers gevraagd
Yojana zoekt nog steeds medewerkers voor het schrijven van teksten
en voor fund raising.
Productie van tomatenketchup

Dit project werd mogelijk gemaakt met bijdragen van Koppert Cress B.V., Hollindia BV,
‘Castricum helpt Muttathara’ en FEMI.

Tevens zouden wij graag in contact
komen met vertalers NederlandsEngels voor op te zetten website in
het Engels.

Meer informatie:
www.yojana.nl

