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Lieve vrienden van Familia,
Aan het eind van een jaar wordt vaak bekend gemaakt welke records verbroken zijn. In de
categorie “records die tot verbazing en vreugde leiden” zou Familia Nederland zeker een plaats
verdienen.

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: er is dit jaar een recordbedrag

overgemaakt aan steun aan Familia India voor de bouw van de school! Hoe dit tot stand is gekomen
daarover zal verslag worden gedaan. Het zal jullie niet ontgaan dat er enorm veel plezier beleefd is
aan al die activiteiten die tot het enorme succes hebben geleid.
In deze nieuwsbrief, een record qua lengte, ook een indruk van het bezoek dat Leny en Ferry Aalst
met 2 zonen en schoondochters aan Familia hebben gebracht deze zomer. En de uitbreiding van de
school is een volgende fase ingegaan.
Dam tot Dam Goede Doelen Weekend 20 en 21 september
Misschien komt dit beeld van vorig jaar jullie nog bekend
voor.
Een klein groepje lopers van toen slaagde er in dit
fantastische bedrag bij elkaar te sponsoren. Dit jaar zag het
er allemaal anders uit………(daarover straks)
Zoals het vaak gaat met een succesvolle nieuwe onderneming:
het hek is dan van de dam. Zo ook nu. Dit jaar waren er maar
liefst 111 inschrijvingen van deelnemers/sponsoren aan de
volgende sportieve activiteiten:
* Wandeltocht van 18 km
* Fietstour van 105 km
* Damloop by Night van 4 engelse mijl
* Dam tot Dam loop 2,2 km en 600m (hardlopen!) voor kinderen
De Wandeltocht begon zaterdag gezamenlijk op de Dam in Amsterdam. Maar al gauw liep de groep
verdeeld in kleinere groepjes of alleen. Eigenlijk begonnen we natuurlijk al, net als vorig jaar, in het
“hoofdkwartier” in de Frans Halsstraat met heerlijke en calorierijke lekkernijen.

De pont over het IJ zorgde voor een kortdurende
clustering.

Onderweg deed het hele nederlandse volk
er alles aan om het plezier tot ongekende
hoogte op te stuwen.

En mocht de moed toch in de schoenen
zakken dan was er altijd wel een legaal pepmiddel
om je op te beuren.

De Fietstour (“Dam tot Dam Fiets Classic”)

van 105 km

werd gereden op zondag en voerde langs veel plaatsen met
“dam” in de naam. Sommigen reden alsof hun kwalificatie voor
de volgende Olympische Spelen er van afhing. Hoe dan ook,
iedereen kwam ongeschonden over de meet.
Een aantal renners trapten door naar café-restaurant Reuring
in de Amsterdamse Pijp alwaar het schuimend gerstenat zijn
weg vond. Bij Reuring werd samen met de lopers van zaterdag
het sportieve weekend afgesloten.

Hiernaast het Famila team dat de Damloop
by

Night

van

4

engelse

mijl

hebben

gelopen op zaterdagavond in Zaandam.

Jullie speciale aandacht voor de jongedame hier links.
Het is Mus Broer. Zij en haar vriendin Sam hebben op
zondag in Zaandam de mini Dam tot Dam loop van 2,2 km
hardgelopen. En het broertje van Mus, Jip heet hij, heeft
de Dam tot Dam loop van 600 meter voor 6-jarigen
gerend.

Mus heeft op school gecollecteerd en heeft
sponsoren gezocht en gevonden. Zij heeft
maar liefst 180 euro bij elkaar gebracht! En
Jip heeft ook gecollecteerd en zich laten
sponsoren. En daarmee heeft hij 130 euro
verzameld! Wat een fantastische inbreng!
Bedankt hoor!

De kanjers Mus, Jip en Sam

Ja, dan is het nu het moment om bekend te maken hoeveel de Dam tot Dam activiteiten van de 111
deelnemers hebben opgeleverd. Met grote verbazing en enorme voldoening kunnen we jullie,
dappere mannen, vrouwen, jongens en meisjes vertellen dat jullie een ongelooflijk groot bedrag
bijeen hebben gelopen, gerend en gefietst …………………………..

Dit astronomische bedrag is bijeengebracht door de inzet van velen, groot en klein, jong en oud, als
onderdeel van een grote manifestatie. De publiciteit die de professionele organisatie van het Dam
tot Damloop evenement weet te genereren is natuurlijk van grote waarde geweest. Maar de fijne
sfeer waarin alles gaat kun je niet organiseren. Dat is een zaak van het hart.
Van grote waarde zijn voor Familia Nederland ook de “kleinere” activiteiten omdat ook deze
bijdragen aan het besef dat we met elkaar zorgen voor het realiseren van een heel concreet doel:
het bouwen aan een school om van kansarme kinderen kansrijke kinderen te maken.
We durven en mogen het eigenlijk geen kleine activiteit noemen, het “Bollywood in de Jordaan,
the Royal edition” festijn op Koningsdag . Voor de 3e keer was het een drukke en vrolijke boel
daar op de Korte Prinsengracht in Amsterdam.
Birgitta:
“Het was lekker druk, gezellig,
inspirerend en ook zakelijk scheen de
zon. Met vereende krachten verkochten
we onder andere ingezamelde kleding,
sieraden, dingen met en zonder stekker
en een hoop onzin”

Jan de Visser:
“Hoezo crisis? Of juist daardoor...2425,71 euro. Ja:
VIERENTWINTIGHONDERDVIJFENTWINTIGEUR
OENEENENZEVENTIGCENT!
Dank voor ieders bijdrage, in welke vorm dan ook.
Volgend jaar weer!?”

Je hebt Wimbledon en Roland Garos maar ons favoriete tennistoernooi is zonder mankeren toch
dat van Tennisclub Kattenlaan in Amsterdam. We ontvingen deze foto.

De jaarlijkse loterij bracht 838,95 euro op!
SMASHING!!!!

Wouter en Martin van restaurant

laten het volgende weten:

“We sluiten dit jaar af op zondag 28 december met ons „Diner voor Familia’. Net als voorgaande
jaren maken wij een mooi menu waarbij jij als gast zelf bepaalt hoeveel je daarvoor betaalt. Wij
zorgen er dan voor dat de gehele opbrengst van deze avond ten goede komt aan de kinderen van
het Familia weeshuis in India.
We zien uit naar een mooie afsluiting van het afgelopen jaar voor ons en een goed begin van het
nieuwe jaar voor dit geweldige project!”
Er zijn nog plaatsen vrij voor het fundraising diner bij Reuring. Zorg dat je erbij bent en draag zo
bij aan de bouw van de school voor Familia India. Reserveer telefonisch op 020.7770996
Ten slotte…….
mogen we er trots op zijn dat al onze inspanningen, maar ook ontspanningen!, en goede gaven er toe
hebben geleid dat er in dit jaar 2014 een bedrag van

32.000 euro

aan Familia India is

overgemaakt. Je wordt er een beetje stil van……
KC Thomas mailde ons:

Dear Team Familia,
We are grateful to Jan for keeping us posted on the Dam tot Damloop. We can’t find
adequate words to express our deep gratitude to all of you for taking part in the walk, run
and cycling events. That was very generous of you. We are overwhelmed at the response
and the outcome. Such a handsome amount which you raised for Familia School!
Your great effort to support us gives us the encouragement to go ahead with the school
work. Familia School will, some day, support the various charitable services of Familia to
a good extent while offering quality education to the rural children of this area.
Let us “Dare and Hope” together in this venture. A BIG THANK YOU to each and every
one of you and God bless you.
With lots of love,
KC and all Familia
Op bezoek bij Familia India
In de zomer hebben Leny en Ferry Aalst
Familia India bezocht. Zij deden dit samen
met zoon Robin en schoondochters Niki en
Floortje. Voor Leny en Robin was het een
vrolijke hernieuwde kennismaking met veel
kinderen. Vanaf het allereerste moment was
het een uitbundige belevenis. Ook de
“nieuwkomers” voelden zich direkt thuis en
werden voortdurend in beslag genomen door
vooral de meisjes, groot en klein.

Een kort verslagje.
“In de week dat we er waren hebben we meegemaakt hoe alles reilt en zeilt. Naast het hoofdgebouw zijn er
op het terrein 4 huizen waar een ouderpaar de opvoeding van een aantal kinderen op zich heeft genomen. Het
is indrukwekkend dat daar mannen en vrouwen zijn die een maatschappelijke carrière hebben opgegeven om
dit werk te doen. Er heerst grote orde en regelmaat. In elk huis werden we uitgenodigd voor een maaltijd.
We konden alles eten en drinken, met name water. Familia heeft een eigen installatie waarmee zuiver
grondwater van grote diepte opgepompt wordt en nog eens extra gezuiverd wordt. Mensen uit de omgeving
mogen dit water ook komen halen. Er is een bakkerij waar elke dag brood (“chapatti”) wordt gebakken.
We hebben de peuterspeelzaal bezocht, een paar kilometer
verderop. De peuters zagen er blakend uit maar de lokalen
zijn erg kaal en er is niet veel speelgoed.

Iets buiten het Familia terrein is er de basisschool. Een
fris gebouwtje ………

……….waar al hard over de toekomst wordt nagedacht.

Niet ver van het basisschooltje is er Familia Home. Het is wat wij een
bejaardenhuis zouden noemen. Hier wonen 16 oude mannen en vrouwen.
In India is geen oudedagsvoorziening. Ben je oud, heb je geen kinderen
of familie dan ben je aan de bedelstaf overgeleverd.
Maar zelfs als er familie is …….
De vrouw hiernaast werd op nog jonge leeftijd ziek, kreeg een verkeerde
medische behandeling wardoor ze gehandicapt raakte en werd door haar
familie verstoten. Ze moest zwerven en bedelen en heeft nu sinds enige
tijd liefdevol
onderdak en
verzorging
gevonden in
Familia Home.

Het tehuis wordt gesponsord door de steunstichting uit
Duitsland. Er is een mooie en rustige omgeving gemaakt.
Het heeft op ons een diepe indruk gemaakt.

Natuurlijk bezochten we ook de Familia School. We troffen de school
op het moment dat er door alle klassen druk geoefend werd voor de
aanstaande viering van India‟s onafhankelijkheid. Dat ging gepaard
met een discipline en inzet die voor ons ondenkbaar is!

Maar het zijn niet allemaal braveriken……………………………………………………

De laatste avond van ons bezoek kregen
we te zien hoe elke week besloten wordt
(al verdenken we ze er van deze keer
extra uitgepakt te hebben! ). De kinderen
spelen toneel, dragen gedichten voor,
dansen modern maar ook traditioneel.

Met wederzijdse spijt moesten we afscheid nemen. Maar dit was niet de laatste keer.”

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

Verdere uitbouw Familia School

In augustus zag de school er zo uit….
Aan de korte kant is uítstekend betonijzer
zichtbaar. Betonijzer zie je enorm veel uitsteken
uit gebouwen in India maar ook in bijvoorbeeld
Griekenland. Dat heeft een “functie”. Zolang er
namelijk betonijzer zichtbaar is betekent dat
dat het gebouw nog niet af is en de fiscus met
lege handen blijft zitten.
Maar hier heeft het betonijzer een echte
bouwfunctie. Het 2e deel wordt er tegen aan gebouwd.
De werkzaamheden zijn pas begonnen.
We ontvingen dit bericht:

Onderwerp: New Wing of the School
Dear Jan and Familia Nederland,
I am sending you some pictures of the school
construction work. Now you will have an idea of the
real work going on. Everyone here is well and cold
is increasing. We shall be having school day concert
on 20th December 2014. As usual we are having a
tight situation financially.
Love from all of us
K.C

Er wordt weer gewerkt!
En deze mannen gaan het piekfijn in orde maken.

Namens Familia India……………

Iedereen heel erg bedankt voor de giften, de aandacht, de positieve inbreng en alles wat maar ten
goede is gekomen aan de hulp die we hebben kunnen geven.
Mogen we in 2015 weer rekenen op jouw steun want je bent en blijft onmisbaar, ook in 2015!

Wij wensen iedereen fijne feestdagen en een hulpvaardig, inspirerend en gezond Nieuwjaar!
Carla, Leny en Jan

Stichting Familia Nederland
Triodosbank 78.68.29.745
http://www.familianederland.nl

