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Lieve vrienden van Familia,
Het beste nieuws heeft vaak weinig woorden nodig...........
FAMILIA SCHOOL IS NU OFFICIEEL ERKEND en mag examens afnemen.
In een land als India leidt het voor iedereen toegankelijke (staats)onderwijs niet altijd tot
tevredenheid (ahum...) Voor beter onderwijs is men aangewezen op dure privé-scholen. Familia
School is een onafhankelijke school die werkt volgens het engelse Cambridge model. Dit soort
scholen bieden onderwijs van hoge kwaliteit.
Nu kunnen zo'n 1200 kansarme kinderen een springplank naar een betere toekomst geboden worden.
Daar doen we het nou allemaal voor als Familia Nederland, al acht jaar lang!!!
Verder in deze brief zijn de vorderingen van de bouw te zien.
Speciale aandacht voor

* Duplo voor Familia

En verder

* Koningsdagmarkten
* Dam tot Dam Goede Doelen 2016
* Schotse vrienden
* KC Thomas en de school
* Lezen voor Familia India
* Er was er een jarig.....

We beginnen met het volgende omdat enige haast geboden is.
Jan de Visser en Birgitta Versluys gaan op reis en nemen mee..........
In januari 2017 gaan Jan en Birgitta weer naar Familia
India. Graag willen ze de kleintjes ook laten bouwen net als
de grote mensen voor hen doen.
Bruggenbouwers, stevige basis, dak boven je hoofd,
transporteren, felgekleurde luchtkastelen..
Bouw mee!
Onverwoestbaar, veilig en hygiënisch speelgoed voor de jongsten.
Heb je nog ergens Duplo liggen?
Wij nemen het half januari graag mee naar Familia India …
….en laten de kinderen hun eigen dromen bouwen!
...........bel zsm 0611430812

Alvast hartelijk dank Alrik Hohman voor de eerste schenking !
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Koningsdag 2016
De 24e april was koud. Heel koud. Er werd erg veel regen
en storm verwacht op deze Koningsdag. Op 23 april leek
het zich al aan te kondigen. Guur, vochtig koud weer.
Ergens in Amsterdam in een ijskoude garage volgestouwd
met kleding en spullen staat deze vrouw. Vol overgave
staat zij 2e hands kleding van zeer goede makelij te
sorteren op maat, soort en kleur. En waar nodig werd het
strijkijzer ter hand genomen. Dit alles om de volgende
dag aan de man te worden gebracht op de Koningsmarkt.
Zij doet dit elk jaar weer. De Familia kraam heeft
inmiddels een grote bekendheid en goede naam gekregen
("O gelukkig, jullie staan er weer!").
Zij is een van de vele vrouwen die het leeuwendeel van de
opbrengst tot stand brengen. Al die vrouwen, ze hoeven
geen eerbetoon wat hen betreft. Maar daar denkt de
redactie nu even anders over. Daarom mag ik u verzoeken
luid te applaudiseren voor...... Alette Lammers!

Koningsdag 2016 was koud maar het bleef droog boven Amsterdam op de Brouwersgracht. Af en toe
kwam de zon door voor wat warmte.
Hier wat sfeerbeelden rondom de Familia uitstalling.
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Inspelend op de
toenemende vraag naar
vinyl konden wij
belangstellenden een
unieke collectie tonen.
Er zat behoorlijk veel
muziek in de handel!
Duet voor strijkers en sopraan in F-groot

In de kreukels?

Het wordt heus
wel weer een keer
warm hoor!

Grandioos!

Een nieuw fenomeen maakte zijn opwachting.

Van heinde en
ver kwam men
dit orakel
raadplegen.
3

Op het eind van de middag begon het tellen van de munten
en biljetten...............................2086,78 euro !!!

En dat is niet alles. Want ook in Den Haag waren vrienden van
Familia actief. We laten wat foto's zien

Wie deze acrobaat is weten we niet.
Ideetje voor Amsterdam?

Een gewichtige zaak.
Uitgeteld, maar tevreden, de som van............320,69 euro !!!
Bedankt Den Haag! Geweldige Koningsdag weer.
Alle opbrengsten wederom voor Familia India.
Bedankt vader Rene, moeder Heleen en jullie
twee zonen Ward en Nout. Dank ook Willemijn
Garnier, Merle Stel-Velthuis en Elja Pot voor
de spullen en support!
Jullie inzet gevoegd bij dat van Amsterdam
heeft voor Familia India opgeleverd..........

2407,47 euro!
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Dam tot Dam Goede Doelen Weekend

"Doelen zijn er om gehaald te worden"
Aldus een anonieme gulle gever

en met dezelfde insteek heeft een kleine groep lopers en fietsers zich ingespannen om
sponsorgelden te verwerven. En er is alle reden tot tevredenheid.
"De weersverwachting laat aanhoudend extreem mooi weer zien, laten we hopen dat de temperatuur wel onder
de 20 ⁰C gaat dalen om lekker te kunnen lopen.""

De volgende foto's laten zien dat het met die temperatuur wel goed zat. Voor het Engelse Mijl team
was dat een volstrekt legitieme reden te testen of het gerstenat lekker ruim onder de 20 °C zat.

Proost !

Het team van de 10 EM op weg naar "goud"

Jeroen Zwijsen is er helemaal klaar voor
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En dan de andere lopers. Wat zou een Dam tot Dam zijn zonder Mus en Jip?

En bedankt namens de kids in India!

Goed gedaan kids!

Terwijl onze voorzitter beticht wordt van het
hebben genomen van een kortere sluiproute
maar zelf beweert zich vergist te hebben en
juist de veel langere route moest lopen ...........

.......komt Carla de Voeght, onze fotogenieke maar
onbetaalbare penningmeester, zij verdient onze
grote waardering, (zoals altijd) glunderend binnen
.

Er is een anonieme gulle gever geweest die ervoor heeft gezorgd dat iedereen die op de Alvarum
sponsorpagina geld inzamelde op 400 euro kwam en daardoor vaak ruim boven het gestelde doel
uitkwam.
Gulle gever, bedankt!
Onder dankzegging heeft jullie aller inspanning van Dam tot Dam geresulteerd in een bedrag van........

4562,42 euro
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Schotse vrienden
JP Macpherson en zijn vrouw Sarah zijn al heel lang toegewijde ondersteuners van Familia India.
Zij richten hun steun met name op Familia Home. Dat zijn de 5 huizen waarin de weeskinderen samen
met Familia-ouders in gezinsverband leven.
JP en Sarah waren in oktober al voor het 14e jaar (!) op bezoek bij Familia dus lang voordat Familia
Nederland van start ging.
Ze hebben ons een verslag gestuurd van hun verblijf. En ook veel foto's.
Een kort gedeelte hieruit.
"The 24th was Sarah's
birthday so a bit of a party
was arranged and "Sarah,
Aunty" was presented with 2
birthday cakes. She had to
blow the candles out, of
course, and then, as
tradition has it I
understand, I had to feed
her with the first mouthful.
This caused a bit of a
problem because, as you can
imagine, it was a very
sticky cake covered with
synthetic cream! We had to
go through with the
procedure, however, but we
survived!"

Noot van de redactie: The man in white feeding
Sarah is not her husband. It is KC Thomas
himself. JP is the man below.

Doe meer met taart!
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Schoolmeubilair wordt ter plekke
met de hand gemaakt

"The school is
really looking good
and the children are
all well dressed and
looking so smart and
tidy.""

Dit beeld dan tot besluit!

In 2014 stond alleen nog de linkervleugel
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KC Thomas over de bouw
Half november ontvingen we een email waarin een update van de bouwvorderingen.

"I'm so sorry to be so late to reply you. I had too much to worry on this
side and lots of reporting etc. which is still going on. We just had our
Annual General Meeting on Monday (14th). It all to a bit late this year.
As for the money raised by De Damloop, I can assure you all that the
money will go into the finishing work of the School building. It will be
used to finish the toilet areas on either end of the second floor.(This
is the expensive parts but the most important areas). In the attached
picture* the brick walls of the second and third floors are not yet made.
You can't see the left part of the middle wing. This is the south wing
which is the longest with five class rooms and two toilet areas. the
toilet areas are a little less than the drawing.
The walls are still to be built but we hope that will be in December . In
the meantime a huge water tank is being built on top of the stair case.
The CCTV is working in the verandas, the playground and Main
gates. The science labs will be in the third floor and the computer lab
and library are in the first floor. The fire fighting equipments are ready
in the ground and first floors. There is a large water tank in the ground
also. In case of any fire, the alarm will start and then the pipes have to
be extended before the pumping from the ground tank and top tank.
Once in a month we have to practise fire safety drill. "

(* zie de grote foto hierboven)

Op de onderstaande link vindt u bewegende beelden uit de school.
https://www.facebook.com/familia.india/videos/583799678316690/
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Lezen voor Familia
Jan Terlouw
Schrijver

"Als je dan toch op internet boeken koopt, doe het dan goed. Bij YouBeDo.com lever je
met iedere aankoop een bijdrage aan een goed doel naar keuze."

Beste mensen,
beter dan op https://impactblog.youbedo.com/ kunnen wij het niet verwoorden of laten zien.
Kijk ook eens hier https://impactblog.youbedo.com/nieuwe-doneren/ . Belangrijk!
Er is inmiddels al voor ruim 250 duizend euro gedoneerd aan goede doelen!
Familia neemt op de ranglijst een bescheiden plaats in. Er is tot nu toe 149,09 euro naar Familia
gegaan. Hoe bescheiden ook, elke euro telt mee!
Een uitgelezen mogelijkheid om het aangename met het nuttige te vereenigen!!!!!!!
Tip: vertel je familie en vrienden over YouBeDo.

Namens de kinderen van Familia……………

Mogen we in 2017 weer rekenen op jouw steun want je bent en blijft onmisbaar, ook in 2017!

10

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
(De website is op dit moment uit de lucht. De site was nodig aan een update toe. Er wordt door Ben van der Spank erg hard
gewerkt aan een nieuwe. Nog even geduld.)

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