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Lieve vrienden van Familia,
Het lukte niet om met Kerstmis de nieuwsbrief gereed te hebben. Maar het nieuwe jaar is nog jong genoeg om
u en uw dierbaren veel voorspoed en goede gezondheid te mogen wensen.
Onze goede wensen gaan ook uit naar Familia India. Er is daar heel wat goeds gaande maar er zijn ook zorgen
en onze steun is nog steeds hard nodig. Wat dat goeds is maar ook iets van de zorgen gaan we in deze brief
vertellen. Natuurlijk ook een impressie van de Koningsmarkt en Dam tot Dam loop. En we maken uitgebreid
kennis met een jonge vriendin van Familia. Maar ook twee wat "oudere heren" vertellen iets over Familia India
van zeer nabij. En de Duplo actie natuurlijk. Alles bij elkaar wel een heel vette nieuwsbrief.

**************

Nieuwe kinderwet van kracht.

Om kindermishandeling, kindermisbruik en kinderhandel aan banden te leggen heeft India in 2015 de
Juvenile Justice Act aangenomen. In deze wet worden strenge regels gesteld voor de opvang van
kinderen van 0-6 jaar, 6-18 jaar en daarboven. Voor de hele kleintjes moeten er aparte opvanghuizen
komen met een professionele staf en met individuele dossiers. Het mooie liefdevolle 'gezins'-concept van
Familia India voldoet niet aan deze regels. De Indiase overheid speelt het hard en heeft Familia inmiddels
gedwongen om de kleintjes van 0-6 jaar terug te sturen naar " the most nearby relatives " zolang de
nieuwe vergunning nog niet is verleend en de juiste voorzieningen nog niet zijn gerealiseerd. Dat vergt
natuurlijk weer veel inzet en tijd en geld. Het is een verdrietig stemmende situatie, die zo spoedig mogelijk
opgelost moet worden. In de tussentijd blijft Familia de kleintjes wel financieel steunen voor kleding, eten,
scholing en medicijnen. Wij hopen als Familia Nederland dat deze toestand snel tot een bevredigende
oplossing mag komen. Dat is onze diepgevoelde wens voor het Nieuwe Jaar.

**************

Familia India bestaat al 40 jaar!

Van start gegaan op 11 augustus 1977 met als motto "Dare and Hope".
Je moet het maar durven om in India weeskinderen van straat te halen om ze te voeden, te kleden , op te
voeden, een opleiding te geven en daarmee hoop op een goede toekomst.
Wij kunnen alleen maar bewondering hebben voor de moed en het doorzettingsvermogen van KC Thomas, zijn
vrouw Kavita en al die mannen en vrouwen die bij Familia wonen waarvan sommige een carriere in het
bedrijfsleven of bij de overheid hebben opgegeven om voor de kinderen van Familia te zorgen.
Hieronder een kleine impressie van de festiviteiten rond het robijnen jubileum.
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The 40th ANNIVERSARY of
FAMILIA'S FOUNDATION
will be celebrated on 14 August
2017. (The actual date is 11
August). Our gratitude to the
Lord and everyone who stood by
us through the past 40 years.
Prayer Service 10 am. Lunch (buffet)
1 pm. Entertainment 6.30 pm. All
our friends are most welcome.
Kindly inform us if you decide to
come over for the occasion and even
stay overnight the day before or
after or both. The day before is
Sunday and the day after is
Independence Day. Three holidays in
a row. So the whole school building
is available. Shall arrange extra
rooms for guests from abroad.
Hopefully the weather won't be hot
like now. If it rains it will add to the
fun. Loads of LOVE from Familia.

**************

En dan is er ook nog de school!

In 2018 bestaat Familia School officieel 10 jaar.
In een simpele barak begonnen in 2006........................

...............de eerste steen voor de nieuwbouw in 2008............

.......vorig jaar nog kaal...........

............. nu zo goed als af en ingericht,,,,,,,,,,,
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...... met een biologie lokaal.......

........het chemisch lab........

........en het natuurkunde lokaal.

Tot nu toe hebben we u veel foto's getoond van de bouw. Nu het werk zijn voltooing nadert is het goed om het
succes met wat cijfers te onderbouwen.
Er zijn 21 klaslokalen in de school, exclusief de vaklokalen.
Die bieden nu ruimte aan 655 leerlingen en hun 31 leerkrachten. De school zal doorgroeien naar zo'n 1000
leerlingen. Er werken nog 15 mensen voor administratie, schoonmaak, tuinonderhoud, bewaking etc.
Het overgrote deel van de leerlingen komen uit de omliggende dorpen en
zij betalen maandelijks schoolgeld. Dat varieert van 15 tot 20 euro per
maand. De leerlingen die bij Familia wonen volgen gratis onderwijs. Dat
zijn er op dit moment 11 die voortgezet onderwijs volgen.
Een leerkracht verdient, afhankelijk van zijn functie, 215 tot 360 euro
per maand. Dat is nog onder de overheidssalarissen. Dat zegt wel iets
over de bevlogenheid van deze leerkrachten!
De verwachting is dat in 2018 de school officieel geopend wordt. Iets
waar wij met z'n allen trots op mogen zijn.
U zult zich misschien het een en ander afvragen bij het zien van fotos op
de site van Familia India waar het gaat om activiteiten op de school. Veel
fotos laten strak in het gelid staande scholieren zien in schooluniformen.
Die uniformen zijn gebruikelijk op alle indiase scholen net als in Engeland.
Daardoor geen onderscheid tussen Armani en Zeeman. Het strak in het
gelid staan komt voor bij festiviteiten zoals de viering van bijvoorbeeld
onafhankelijksdag. Er heerst discipline zou je kunnen zeggen.
Maar elke woensdag zijn alle wit-grijze uniformen ingeruild voor witte
broeken en T-shirts in de kleuren rood, groen, geel en blauw. Ook dit is de gang van zaken op alle indiase
scholen. En er zit een interessant pedagogisch idee achter.
Enige tijd na het begin van elk schooljaar,als de
leerkrachten de leerlingen hebben leren kennen,
wordt de school verdeeld in 4 Houses. Elk House
bestaat uit leerlingen uit verschillende klassen,
verschillende leeftijden en gelijkelijk verdeeld
over jongens en meisjes. In elk House zijn de
School Captain, School Vice -Captain, House captains & House
Vice-Captains (Red,Yellow,Blue,Green) with Founder Director
sir, Secretary sir and Principal Madam
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vaardigheden en capaciteiten van de leerlingen in gelijke mate aanwezig. Er zijn dus 4 Houses die
gelijkwaardig zijn. Elk House heeft 2 captains, een jongen en een meisje. De Houses staan onder leiding van 2
leerkrachten. Gedurende het schooljaar worden de Houses beoordeeld op hun vaardigheden tijdens de
woensdagse "wedstrijden". Natuurlijk is er dan voetbal, als onderdeel van sport prestaties. Maar ook
activiteiten als "Academic performances" zoals dat zo mooi heet, en kunst, handvaardigheid, hygiene, gedrag
etc. Elk House krijgt voor elk onderdeel punten en aan het eind van het schooljaar ben je trots dat je tot het
Red House hoort dat de eerste plaats heeft gehaald met Kunst en een tweede plaats met Goed Gedrag.
Er is dus spake van het stimuleren van competitief gedrag maar die is niet persoonlijk. Samen kun je ergens de
beste in zijn. Op de website van Familia India staan enorm veel foto's die hier over gaan.
(Tussen haakjes: onze Ben van der Spank is daar het ICT brein achter)
"Onderwijs op maat" zoals dat in Nederland zo graag gewenst wordt door onze beleidsmakers kent India niet.
Maar er zijn misschien veel meer gelegenheden waarbij leerlingen kunnen excelleren. Bijvoorbeeld:
INTERNATIONAL MATHEMATICS OLYMPIAD EXAMINATION
2016-17 (SCHOOL LEVEL)
Familia School students participated in International Mathematics
Olympiad Examination on 06 December 2016.

Er zullen heus wel wat haken en ogen te vinden zijn
op Indiaas schoolgebied maar zullen we in
Nederland ooit een tafereel als hiernaast
meemaken......?

.

**************

Voorwaar een grootse zaak. Grootse zaken worden soms gevoed door kleine zaken. Een
mooi voorbeeld waarin kleine dingen grootse betekenis hebben stellen we nu aan u voor.

Sinds de nieuwsbrief van 2014 kon u telkens zien hoe een kleine meid het geld dat ze voor Familia had
verzameld overhandigde. We vinden het leuk om u kennis te laten maken met Mus Broer.......
"Ik ben Mus Broer. Ik ben 11 jaar en heb een broertje van 9 jaar. Die heet Jip. Wij wonen in Amsterdam in de buurt die de Pijp
heet. Ik vind het heel leuk om dingen te doen voor een goed doel omdat ik het belangrijk vind dat alle kinderen naar school
gaan en ook plezier hebben. Ik zou best wel eens naar India willen gaan om te kijken hoe het daar is op een school.
De eerste keer dat ik voor Familia ging lopen was ik 8 jaar. Toen ging ik
samen met mijn broertje Jip en een vriendinnetje lopen met de Damloop
en hebben we alles bij elkaar 310 euro ingezameld. Dat deden we met een
sponsorpagina op internet. Mijn vader Dirk en mijn moeder Dieuwke
hebben ons geholpen met die webpagina. Maar ik sponsor ook andere
goede doelen bijvoorbeeld het Wereld Natuur Fonds. Dan haal ik geld op
voor het dier van het jaar. Mijn school vind het heel goed dat ik goede
doelen sponsor en daarom vertel ik op school ook altijd als ik iets ga doen
voor Familia. Dit jaar heb ik samen met een vriendinnetje op Koningsdag
sieraden verkocht die ik zelf gemaakt had. Toen bedacht ik dat ik
eigenlijk ook wel een webshop kon maken want mijn tante heeft dat ook. Mijn moeder heeft me geholpen met de webshop en
ze helpt ook mee met sieraden maken. Mijn webshop heet Shiny Sparrow. Dat is dus mijn naam in het engels en ik heb er
glimmend voor gezet omdat mijn sieraden ook glimmen. Maar ik ga denk ik ook nog andere dingen verkopen maar dat is
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nog geheim. Sieraden maken is best veel werk maar gelukig heb ik nog geen huiswerk. Meestal ga ik op woensdag sieraden
maken als er iets besteld is. Ik weet niet of ik altijd sieraden blijf maken want ik wil misschien later wel circusartiest
worden".
Mus bedankt voor je inzet en hulp! We wensen je heel veel drukke woensdagmiddagen toe!
Welnu beste lezers, voor al uw handgemaakte en volstrekt unieke sieraden is dit the place to visit:

https://www.mijnwebwinkel.nl/winkel/shiny-sparrow/

**************

Michiel Appelman, Jan de Visser en Birgitta bezochten in januari Familia en
vertrokken niet met lege handen.........

A Passage to Familia India door Michiel Appelman
Al een paar jaar help ik op Koninginnedag met veel plezier bij de verkoop van
spulletjes waarmee we geld ophalen voor Familia. Nog leuker werd het toen Jan en
Birgitta voorstelde om begin 2017 mee naar India te gaan om Familia te bezoeken.
Brrr. Daar stonden we dan– zonder jas – op een koude januaridag op Schiphol. Op
de bagagekarren laadden we snel onze rugzakken en twee enorme pakketten
gevuld met ingezameld Duplo. Bestemming: Familia India. Birgitta komt een paar
dagen later met nog meer Duplo in de tas.
Via Dubai vliegen we naar Kolkata. Voor mij de eerste keer in India. De douane is vrij vlot gepiept en zo staan we snel buiten.
India: de prettige hectiek rondom een vliegveld; een kakafonie van toeterende taxi’s, auto’s en druk pratende mensen.
Heerlijk! Al snel ziet Jan bekende gezichten. Hartelijke begroetingen volgen en de auto wordt gehaald. We rijden door het
drukke Kolkata. Ik kijk m’n ogen uit. Traag wurmen we ons door de nauwe straten van Kolkata met kleurrijke winkels,
honderden mensen op de stoep en auto’s, motoren, brommers en motorriksja’s die zich luid toeterend een weg banen. Buiten
Kolkata kan het gas erop. We rijden op een brede weg waarbij het recht van de sterkste geldt; Wagens komen recht op je af
om op het allerlaatste moment toch op zij te gaan. Inhalen gaat links en rechts. Ik moet er even aan wennen maar na
anderhalf uur rijden we heelhuids het terrein op van Familia India.
Warm welkom
Al snel worden we omringd door kinderen en volwassenen. Jan wordt lachend op de schouders geslagen en veel kinderen
kennen hem natuurlijk nog van eerdere bezoekjes. Ik schud de uitgestoken handen en al snel duizelt het me van alle namen:
Hi I am Rekha, I’m Bulti, Soumen, Rahul, Trina, Dolly, Pradip, Subhajit, Bijoy en natuurlijk pater familias KC en zijn vrouw
Kabita. Wat een warm welkom. Het terrein met de verschillende huizen is prachtig groen, een groot speelveld maar ook
stallen met koeien en buffels, geiten en een paar varkens. Een groot veld met allerlei groenten, en tussen dat alles scharrelen
de kippen vrolijk rond. Maar belangrijker. Al die kinderen die hier vrolijk ronddartelen. Zo luidruchtig als er buiten wordt
gespeeld, zo rustig en aandachtig zit ze ’s avonds in een kring op de grond gezamenlijk te eten.
KC haalt met plezier herinneringen op en vertelt honderduit over successen en tegenslagen. Een bijzonder mens.
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De Duplo is een groot succes. Fantastisch om te zien hoe de kinderen
zich joelend op de stapel Duplo storten en beginnen te spelen en te
bouwen. Universeel klein geluk.
Uiteraard bekijken we ook de school. De nieuwbouw - een uitbreiding
van het bestaande gebouw - is in volle gang. Dat ziet er goed uit.
Ondertussen wordt er in tientallen klassen lesgegeven. Want de
school van Familia richt zich ook op leerlingen uit de buurt. Gezien
het aantal kinderen, strak in uniform, is er animo genoeg.
De volgende dagen wordt het me meer en meer duidelijk hoe mooi Familia India
in elkaar steekt en met hoeveel liefdevolle inzet iedereen z’n best doet. Van (gast)ouder tot kind. Je wordt er gelukkig van. Dat dit allemaal (nog) niet mogelijk is
zonder financiële steun van diverse donorgroepen in Europa stemt best treurig,
anderzijds vind ik het mooi om te zien hoe al die belangeloos ingezamelde euro’s
daar zo’n mooie bestemming krijgen. Daar word ik als mens niet alleen vrolijk
van, maar met deze ervaring ook rijker! Op naar een mooi 2018.
Michiel Appelman

**************

Het 40-jarig jubileum is natuurlijk gevierd. Ben van der Spank was erbij. Hij is
regelmatig bij Familia te vinden. Hij verzorgt de website van Familia India en ook
die van ons.

Als 'vertegenwoordiger' van Familia Nederland bij het 40 jarig jubileum van Familia vroeg Ferry me om een stukje te
schrijven over het feest. Eerst wil ik even kort de context beschrijven: op de dag van het feest was ik namelijk al ruim twee
weken bij Familia en het viel me niet mee. Uiteraard had dat niets te maken met de liefdevolle gastvrijheid van de ouders en
kinderen, maar alles met het warme en vooral vochtige klimaat en een misrekening in m'n dieet waardoor ik vanaf het begin
last had van wat ze in het Duits "durchlauf" noemen. Over Duits gesproken, de familie uit Bottrop 1 was al vertrokken en kon
het feest dus helaas niet meevieren. Ze hadden nog wel een alternatief feestje georganiseerd kort voor hun vertrek met o.a.
een optreden van Christoph Wagener als 'moonwalkende' Michael Jackson.
De avond vóór het feest ben ik trouwens nog, voor een optimale voorbereiding, hals over kop met de bus naar Kanchrapara
gegaan om daar voor 8 euro een lichte pantalon te kopen die m'n plakkerige spijkerbroek moest vervangen. Want door
bovengenoemde problemen zat ik sowieso al elke dag aan m'n energiereserves en op de dag van het feest, wat al om 10 uur 's
ochtends zou beginnen, met honderden bezoekers, wist ik dat het sowieso zwaar zou worden. En samen met Robert Clock
was ik ook nog eens de enige buitenlander met alle extra aandacht als gevolg.
Maar goed, het feest dus, of wat ik me ervan kan herinneren. Ik denk dat ik al na een uur of twee naar mijn kamertje in huis 2
ben gegaan om even te rusten, maar ben daar pardoes in een diepe slaap gevallen. Toen ik wakker werd hoorde ik K.C. (de
feesttent stond pal voor huis 2) allerlei namen opnoemen om op het podium te verschijnen en ik dacht meteen: help! ik ook?

1

Noot van de redactie: Bottrop is een plaats in Duitsland, rechts van Venlo, waar veel inwoners een hechte band hebben met Familia India. Dat komt zo. Het
echtpaar Wagener adopteerde vele jaren geleden een Indiaas jongetje. Zij gaven hem de naam Christoph. De familie Wagener werden trouwe bezoekers van
Familia. Christoph kreeg daar verkering met Rupa, een vrouw dat als heel klein meisje bij Familia opgroeide. Zij trouwden en gingen in Bottrop wonen.
Christoph is koordirigent. De supporters van Bottrop hebben de financiering van het Familia Old Peoples Home voor hun rekening genomen.
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Een tijdje later kwam Bina, moeder van huis 2, op m'n deur bonzen en vertellen dat ik inderdaad geroepen was om op het
podium te verschijnen. Toen ik 10 minuten later, met een nog duf en slaperig hoofd, beneden kwam was het onderdeel al
voorbij, oef! ;-)
Maar voordat het één grote klaagzang wordt, aan het eind waren er nog twee weergaloze optredens, één van de oudere
meiden en één van de jongens. Die laatste werden zéér uitbundig toegeschreeuwd door de meiden die het altijd prachtig
vinden als de jongens een dansact opvoeren.
Ook was het erg leuk om al die gezichten te zien die ik nog kende, zoals daar was Raju die door het zelfstandige leven ineens
zo rond als een oliebol was geworden. Of Chumpki waarvan ik de bruiloft in 2012 heb mogen meemaken en die niets
veranderd was (haar eerste vraag was dan ook of ik even een smartphone voor haar kon kopen! Nee Chumpki, dat kan ik
niet ;-). Ook Metali van de crèche was er natuurlijk en tot mijn grote verassing kwam Tumpa ook nog even langs met haar
man(netje). Ze kwakte meteen haar kleine kindje op mijn arm en ik voelde gelijk het zweet aan alle kanten uitbreken. Ook
Shipra, die ik nog niet kende maar van horen zeggen wist dat ze in Kolkata een goede carrière als advocaat had, was er met
haar nieuwe man. Hij was het die vroeg of ik met hem en zijn collega's samen wilde eten. Dus even later zaten we met z'n
vijven aan een tafeltje. Één collega mocht vanwege een speciale dag in z'n geloof nix eten en zat een beetje treurig toe te
kijken hoe wij lekker aan het smullen waren. Al zou je het woord 'smullen' best kunnen vervangen met 'schrokken'. Het
tempo bij deze feestmaaltijden ligt altijd zó hoog dat je echt alles op alles moet zetten om te voorkomen dat je bord in één
grote onherkenbare soep veranderd. Tot slot nog samen met Asha, de zowel mentaal als fysiek beresterke masseuze van
Familia, genoten van het traditionele ijsje, dit keer gesponsord door Arul van huis 4.
Dit waren zo ongeveer mijn herinneringen aan het 40 jarig jubileumfeest van Familia. Oh wacht, ik vergeet één ding, want de
familie Wagener was toch nog een beetje aanwezig. Moumita duwde namelijk een telefoon onder m'n neus met wat ik dacht
dat een filmpje van Thomas en Andreas was , maar het bleek zowaar een echte 'live stream' met Duitsland te zijn. En zo zie je
maar weer hoe hard het gaat daar in India!
Namasté, Ben van der Spank

**************

Koningsmarkt 2017

Het wordt misschien eentonig maar ja, het was alweer buitengewoon bijzonder leuk en gezellig. Het lijkt
verdorie wel of het elk jaar leuker wordt! U zou het eens moeten meemaken. Vast en zeker zullen deze
sfeerbeelden u overhalen......

Het gesprek was kennelijk minder vaag dan de foto

Ja echt. Dit is er ook een van Familia...

Een prachtige uitbreiding van het toch al weergaloze assortiment
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"Maar waar moet ie staan dan?"

"Kijk dan! Het staat er toch!"

"Zeker iemands schoondochter........"
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Onze buren met koninklijk snoepgoed

Papa van Mus

En daar is onze Mus!!!!!!

En De Haag..... Bedank voâh jullie
bèdrage op de kauningsmarrek.
Dat ziet d'r lekkâh ùit!

En al die mooie spullen zijn allemaal
bijeen gebracht door de dames van
"Het Goeie Goed". Ladies...bedankt!
Het was een bijzonder mooie dag. Dat gebruikte spulletjes nog zoveel plezier kan opleveren. Fantastisch!
Lieve mensen allemaal jullie hebben het weer voor elkaar .........2755,40 euro........!!!!!!
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**************

Dam tot Dam Loop en Fietsen

Een enthousiaste en tevreden voorzitter van Familia Nederland maakte het volgende na afloop
wereldkundig.....
Lieve dappere enthousiaste lopers en fietsers van Team Familia,
We mogen terugkijken op een bijzonder geslaagde editie van de Damloop
2017. Eigenlijk zat alles mee om er een fantastisch weekend van te maken!

En aan de bankstand per 29 september van 4.123,01 euro
En dan is er nog 30 euro onderweg vanuit Deventer, en wie weet wat er nog
meer volgt.
Wat zou het mooi zijn als we volgend jaar weer zo’n enthousiast team op de
been kunnen brengen. Wellicht ben je zo enthousiast om je daar nu al voor op
te geven, dan ben je verzekerd van een startbewijs voor 2018. Laat het maar
weten, ik organiseer het graag weer!
PS Inmiddels blijkt Elise de succesvolste fondsenwerver van het 10 EM- team
met 470 euro en 1 cent!
Enorm bedankt voor alle inspanningen voor het Goede Doel,
Namasté,
Ploegleidertje Jan

Zondag kon iedereen die dat wilde nog
even na-praten, -eten en -drinken tijdens
de after-party bij Jan thuis.

Bij deze bent u alvast voor de volgende editie van
harte uitgenodigd. Ook al hebt u geen millimeter bewogen.

.....ok toch, Jan?
Al deze bewogen, betrokken en fijne mensen, ook zij die niet in beeld kwamen......
ontzettend bedankt voor het genereren van maar liefst............... 4152,11

euro!!!!!!!
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**************

Het lijkt misschien niet veel maar voor die 36,66 euro die YouBeDo aan Familia Nederland
heeft overgemaakt (een percentage van alle boeken die u bij hen koopt) kan een kind toch 2 maanden naar
school! Do We Have to say more...?

Dan nu het slotakkoord.............................
In 2017 hebben wij aan Familia India een bedrag kunnen overmaken van.......

31000 euro
Met dank aan de eenmalige donateurs en vooral ook niet te vergeten
onze 11

vaste donateurs (Hiervan zouden we graag nog aanmeldingen binnen krijgen...)

APPLAUS!
Namens de kinderen van Familia.........

ধন্যবাদ

Mogen we in 2018 weer rekenen op jouw steun want je bent en blijft onmisbaar, ook in 2018!
Wij wensen iedereen een hulpvaardig, inspirerend en gezond 2018!
Carla, Leny en Jan
Stichting Familia Nederland
Triodosbank 78.68.29.745
http://www.familianederland.nl

Kijk ook eens op http://www.familiaindia.org voor heel veel meer en actuele informatie.
11

