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Lieve vrienden van Familia,
Om maar meteen met de deur in huis te vallen, deze nieuwsbrief staat hoofdzakelijk in het teken
van toiletten. Sanitaire voorzieningen zijn voor ons doodnormaal alhoewel er hier ook voorzieningen
te koop zijn die je ook weer abnormaal kunt noemen. Want waar gaat het eigenlijk om……..?
Het ontwerp van de nieuwe vleugel van de school voorziet natuurlijk in moderne sanitaire
voorzieningen. In de allang in gebruik zijnde bestaande vleugel zijn die er ook. De nieuwe vleugel
was onlangs zover gereed dat er de begane grond al onderwijs gegeven kon worden, en als er dan
iemand naar de WC moest dan was die dicht in de buurt. ‘Dicht in de buurt’ kan in sommige
omstandigheden natuurlijk een erg vervelend relatief begrip zijn, maar alla, we zijn wel in India.
De Indiase overheid is niet erg enthousiast over private initiatieven als Familia die ook nog eens
door weldoeners buiten India ondersteund worden. De overheid doet ’t liever zelf maar doet ’t
nauwelijks. Maar goed, dankzij de tomeloze inzet van KC Thomas en zijn staf, is er geen houden
meer aan en moet er toestemming gegeven worden voor de bouw. Maar dat gaat niet van harte.
Zo ook onlangs. Er mocht niet verder gegaan worden met de bouw als er niet eerst toiletten
geinstalleerd werden. De nood was hoog! Er moest zeer snel 12000 euro komen.
En die is er gekomen!
We laten zien hoe dat voor elkaar is gekomen waarbij we bedenken dat er ook veel onzíchtbaar
wordt bijgedragen.
Dam tot Dam Sponsorloop 2015
Er waren deze keer niet erg veel inschrijvingen. Carla, Marja, Fridtjof, Gitta, Marin,Leny, Jan en
Sabrina ontmoetten elkaar in de 1e klas restauratie van het CS Amsterdam en hebben daar met
koffie de enorme plensbui getrotseerd alvorens zij op pad togen voor 20 heerlijke kilometers
wandelen. Cees was al eerder vertrokken want die ging 42 kilometer wandelen en stond de groep
“drooglopers” bij de finish in Zaandam alweer op te wachten. Voor Femke en Justin en moest het
allemaal wat sneller. Zij hadden 10 Engels mijlen hardlopen voor de boeg.
Deze jongedame is Mus Broer. Zij liep 2,2 km hard voor Famila. En haar
broertje Jip liep hard voor de vluchtelingen. Mus heeft maar liefst 270 euro
met sponsoring bij elkaar gekregen en voegde daar ook nog eens 28,70 euro aan
toe met haar collectebus!
Mus en Jip……..wat een kanjers!

Hiernaast ziet u de twee deelnemers aan de 105 km Dam tot
Dam Fietsclassic. Het kostte de linkerfiguur, uw redacteur en
verslaggever, kennelijk nogal een grote inspanning om deze
selfie te maken. Daan Rodenrijs heeft toch meer de uitdrukking
van iemand die al vele malen geportreteerd is. Samen hebben we
een prachtige tocht gefietst in een aardig tempo. Totdat nabij
Volendam er langs het Ijselmeer gekoerst moest worden met
harde tegenwind. “De stront waait van de diek!”, zo iets dus.
Een kilometer of vier kon ik het onverminderd hoge tempo van
Daan bijhouden door in “zijn achterwiel te kruipen” zoals wij coureurs plegen te zeggen. Toen was
de koek op. Maar bij Holysloot stond hij op me te wachten en reden we met honderden tegelijk het
drukke Amsterdam weer in.
Vol trots, met grote voldoening en heel veel dank aan allen die deze actievelingen hebben
gesponsord kunnen wij jullie vertellen dat een paar uurtjes gezond bezig zijn heeft opgeleverd:

9626,43 euro!

Zondagmiddag, na afloop van het fietsen, zijn we met z’n allen bij
Jan thuis geweest om na te praten.
En Leny had een heerlijke groentesoep gemaakt.

“Kleine beetjes”………..helpen ook!

Onze oproep om als u boeken besteld via een website dit dan te doen via
YouBeDo heeft al 36 kopers opgeleverd waardoor er toch maar weer
87,88 euro voor Familia India is.

We willen u melden dat er geprobeerd wordt nog wat meer sponsoractiviteiten te ontwikkelen. Zo
zou het kunnen zijn dat als u een hotel boekt dat ook weer iets oplevert. We zijn in afwachting van
goedkeuring van Booking Different.

Koningsdag 2015
Ook zo’n superleuke en gezellige activiteit waarbij er altijd leuke en waardevolle ontmoetingen zijn
met mensen die voor het eerst van Familia horen en dan vaak …nou ja…..zie maar……leuk!
De koninklijke verkoop van kwaliteit 2e hands kleding vond nu plaats op de Ceintuurbaan hoek van
Woustraat. Het was een prachtige plek met veel publiek.
Deze dynamische dames deden daverende dingen
met keurige kleding verzameld via “Je Goeie Goed”

Marina, Rianne en Birgitta, bedankt!

Petros en Paul met hun ambulante handel
in het Sarphatipark.

Opbrengst van deze feestelijke dag……………….1839,95 euro!
Heel veel dank aan iedereen die deze dag heeft mogelijk gemaakt!

Brief Familia India
In juli ontvingen we een uitgebreide mail van KC Thomas die we hieronder hebben overgenomen.
Het geeft een indruk van de constante stroom van uitdagingen (!) waarvoor Familia India zich
gesteld ziet. In een van de laatste regels gaat het over de overheid die buitengewone eisen stelt
aan private initiatieven zoals Familia. De school zoals die gerealiseerd gaat worden is een school
naar model van zogenaamde “English Medium schools”. Dit zijn namelijk de scholen die goed
onderwijs geven in tegenstelling tot de staatsscholen waar het onderwijs gratis maar belabberd is.
En dan is er ook nog het “greasing of the palms”…………Dan hebben we het niet over Nivea!
Voor de bouw van de Familia school was op korte termijn 12000 euro voor aanschaf en installatie
van toiletgroepen. Anders zou de bouw stagneren vanwege het niet verkrijgen van weer een
(deel)bouwvergunning. Het gaat er India iets anders toe dan bij ons.
Op de volgende pagina in het blauwe kader de brief van KC.
Maar ook zijn er regelmatig studieresultaten te melden van de wat oudere kinderen. Zoals deze die
KC liet weten.

In May and June seven of the older children who cleared the Higher Secondary from CBSE
Board, joined different degree courses.
Ravi Besra joinded - two-year Diploma course on Hotel Management. He was already sponsored by
Loic and Catherine from Switzerland,
Raju Baroi - joined a Law College,
Moumita Dey - joined Bachelor of Business Studies,
Munmun Chakrapany and Sonali Sarkar - joined Commerce degree course.
Simi Sarkar took up BA English (Honors) and Gita Das, BA English.
Surajit Chakraborty has already completed his three-year degree course in Hotel Management
and is awaiting results. He had been sponsored by Loic and Catherine of Switzerland.

Op Indiase scholen geen onderscheid wie er wel
of niet dure kleren kan betalen

Dan de brief.

Dear Jan, Birgitta, Leny, Ferry, Carla and all,
Hope you're all well. Some of the kids had a mild attack of fever and vomitting. Trina was the only adult who
had problem and had to be hospitalised for two days. She's out just this morning. All well. The small hospital
in Jaguli is full of similar cases and the big hospital in Kalyany is the same. It seems to be this weather.
Vomitting and diarrhoea with low fever is the symptom. It's raining almost the whole day. It was the same
for a few days, but on and off.
We managed to complete the roof concrete of the first floor of the main wing (South) on 14 July. After
that most of the masons went for Eid festival. The non-muslims (just a few) continued working these days.
We want the ground floor of the smaller west wing completed as early as possible. This part will have the
School Office with counters opening out, the Principal's and Vice Prinicipal's Offices, a File Office and just
one class room. The four offices will be just half the size of a class room. But three of these need to have
attached toilets and floor tiles which will make them a bit more expensive. The same for the Ground floor
toilets of the main wing ground floor. The fittings and ceramic
tiles will cost much.
I'm sending pictures to give you an idea of how things get done
here. A lot of man power goes into building work here and very
little machine work, especially when it comes to concreating a
large roof slab like this.

Dare and Hope is a difficult thing right now. But we do hope to
continue the construction work so we shall have something to
show before the first inspection which may be in November or
December.
The fire safety people are working but it's going to cost more than 500,000 for us.
The government is expecting too much from private, unaided institutions before they give the No-objection
Certificate. Of course some greasing of the palms is involved as usual. No greasing, no work in this part of
the world.
Waiting for a miracle. Do pray for us. Lots of love from all here.
KC Thomas
--------FAMILIA, Vill. Bhaluka, P.O.Majhipara,
Dist. 24 Parganas(N),
West Bengal, INDIA, PIN- 743145

Welnu mensen, wederom met trots, voldoening en dank voor jullie bijdragen kunnen we jullie dit
tonen……………..…

…………………………..de toiletgroepen in de nieuwe vleugel!
Dankzij een bijdrage van Familia Nederland van 12000 euro in september, opgebracht door de Dam
tot Dam sporters, het Goeie Goed op Koningsdag, lezers, vaste donateurs en giften konden de
toiletten snel gebouwd worden en de bouw weer voortgezet.

De muren zijn nog kaal maar er wordt lesgegeven……

“Basicly we are all equal”
F.Aalst

“We have so much to be thankful for. Thanks to Almighty God and all of you
who stood by us all through the past 38 years. It is only with your help that we
were able to help so many needy children, senior citizens and poor village folk,
especially the school-going children many of whom would be drop-outs except
for your generous help.
Our gratitude and prayers for everyone”!
KC Thomas, staff, teachers, seniors and children

Lieve mensen,
Dit jaar hebben we al een bedrag van 22000 euro overgemaakt. Tot nu toe…………….
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 2016 weer rekenen op jouw steun want je bent en blijft onmisbaar, ook in 2016!

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

Stichting Familia Nederland
Triodosbank NL46TRIO0786829745
http://www.familianederland.nl
Kijk ook eens op http://www.familiaindia.org voor heel veel meer en actuele informatie.

