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¨Houd Familia in leven, door nu ruimhartig te geven¨
Dat waren de woorden waarmee de extra editie van de Nieuwsbrief in april werd afgesloten.
U heeft daarop gul gereageerd. Dank daarvoor. De eerste klappen konden daarmee worden
opgevangen. We waren toen nog in de blijde verwachting dat de lockdown een kwestie van
weken zou zijn. Maar niets bleek minder waar.
In West Bengal, waar Familia India is gesitueerd,
kwam daar eind mei de
cycloon Amphan nog eens overheen, wat zorgde voor veel schade aan gebouwen en
gewassen. Bij Familia werd de oogst van hun belangrijkste gewassen nagenoeg totaal
vernield.
De lockdown in India duurt voort, met soms tijdelijk wat verlichting van de restricties, maar
de school is sinds eind maart dicht. Er worden gelukkig wel zo veel mogelijk online lessen
aangeboden.
Veel ouders kunnen het schoolgeld nu niet betalen. Familia School zag zich al genoodzaakt
om de salarissen van de leraren te korten naar 70%. En er komen nu geen inkomsten meer
vanuit de school naar het weeshuis.
De cash-flow stagneert, en Familia koopt nu op krediet voedsel en medicijnen voor de
kinderen. Dat is een onhoudbare situatie, en vraagt om extra donaties, ook vanuit
Nederland. Even niet focussen op de school, maar op het weeshuis zelf en op het
bejaardenhuis wat erbij hoort.
Uw bijdrage voelt misschien als een druppel op een gloeiende plaat.
Maar zoals Moeder Teresa ooit zei:
¨Not all of us can do great things, but we can do small things with great Love¨
En er zit héél véél liefde in dit project. Dat kan ik u verzekeren.
In november werd gelukkig wel het traditionele Diwali lichtfeest gevierd, zoals u kunt lezen in
deze nieuwsbrief. Ik zie dat als een teken van vertrouwen dat het weer goed mag komen.
“Dare and Hope” is niet voor niks het motto van Familia. Al 43 jaar lang.
Tenslotte doe ik nu toch weer een dringend appèĺ op u. Doe een (extra) donatie aan Familia,
ze hebben het echt heel hard nodig. Doe het op rekeningnummer
NL 46 TRIO 0786 8297 45 tnv Stichting Familia Nederland.
Het wordt een bijzondere Kerst voor ons allemaal. Ik wens iedereen liefdevolle feestdagen,
en dank ieder voor zijn of haar bijdrage en inzet om Familia te helpen.

Namasté, Jan de voorzitter

Familia Nederland is geregistreerd bij het platform Geef.nl
Dat maakt het heel makkelijk om met een paar muisklikken te doneren.
Klik hier https://www.geef.nl/nl/doneer?charity=9969
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Familia virusvrij
Het is een groot geluk dat Familia een eigen compound heeft. Als het een vakantiebestemming zou zijn zou het
een "resort" heten, een gebied waar je zonder contact met je omgeving kunt relaxen.
Omdat er dus goede controle is op in- en uitgaand
verkeer is het hieraan te danken dat er in Familia
Home, de 4 grote gezinnen binnen de compound,
nog geen besmettingen zijn voorgekomen.

Het Old Peoples Home dat buiten de compound
ligt, wordt streng bewaakt en is tot nu toe een
veilig oord voor de oudjes.

KC schreef ons, en die taferelen hebben we op TV kunnen zien, dat er onder grote
groepen totale apathie of fatalisme heerst. Daar is bij onderstaande familie geen
sprake van!
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Hoe gaat het met de school?
In fysieke zin heel erg goed. Dankzij jullie
steun in alle jaren kunnen we zeggen dat
het gebouw er in volle glorie bij staat. De
klassen zijn gevuld. Op dit moment in totaal
912 leerlingen in de leeftijd van 4 tot 18
jaar. Er zijn goede leerkrachten. Die zijn
nodig om het type onderwijs, English
Medium School vorm te geven. Ouders
verlangen naar dit type onderwijs voor hun
kinderen. Er is zelfs al een wachtlijst.
Een en ander werd bevestigd door John Macpherson en zijn vrouw
Sarah, Schotse weldoeners1 en niet zo zuinig ook, die vaak naar Familia
gaan. Zij waren in
oktober 2019 getuige van
een Open Dag ter
gelegenheid van een
Science Exhibition. Bijna
driekwart van de ouders
toonde belangstelling.

Ook de jonge leerlingen hadden een aandeel

Maar nu is het stil in het grote gebouw, Alleen de 12 leerlingen van klas XII (7 jongens en 5
meisjes) maken gebruik van 3 praktijklokalen om zich voor te bereiden op de examens in
april 2021. Het is nog maar de vraag of er examens zullen zijn. Er wordt zo goed en kwaad
als het kan on-line lesgegeven. Voor wie dat heeft via PC's of ook wel, voor wie dat heeft, via
mobieltjes. Dat gaat helaas maar voor een gering aantal leerlingen. Prijzen voor PC's zijn
sterk gestegen en ze zijn moeilijk leverbaar.

1

John en Sarah zijn de oprichters van het UK steunfonds. Hun ondersteuning richt zich met name op Familia Home, de "gezinnen" van

Familia.
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Koningsdag
Met K-dag hadden Birgitta en Jan toch een soort oranjeborrel georganiseerd voor onze trouwe verkopers die
anders voor de 10e keer op onze stand hadden gestaan. We verkochten en passant 35 oranje mondkapjes en
nog wat sjaaltjes en haalden op die manier

1.006 euro op !!!!

Ons stijlicoon voor de vijf hoogste bieders...een oranje mondkapje
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Dam tot Dam loop
Daar kunnen we kort over zijn. Die ging niet door. Wat wel doorging........

Zutphen….

Sponsor Fietstocht
In de vorige nieuwsbrief werd een oproep gedaan om massaal mee te doen. Uw
redacteur ging daarbij voorop.
Maar toen het moment naderde moest hij afhaken. Waarschijnlijk was dat bij
velen ook het geval. In 2021...........? Deal!!!!
De tocht is op 20 september gereden door Lieke en Jeroen.

….Amsterdam

Zij hebben maar liefst

781 euro bij elkaar gefietst!

Inmiddels een indrukwekkend palmares!

Echt speelgoed
Wat is er mooier dan speelgoed dat nooit stuk gaat, altijd mooi blijft, generaties lang? In de grote
speelgoedwinkels is het er niet. Gelukkig wordt het nog wel gemaakt en is het hier en daar te koop in kleine
winkels. Hoe leuk zou het zijn als je voor je kind een eigen idee of ontwerp kunt laten maken van degelijk
materiaal waarvoor geen milieubelastend materiaal nodig is..... Hoe fijn zou het zijn als de aanschafprijs
volledig aan Familia ten goede komt....Dat kan! We willen u voorstellen aan John Baken.
John werkt als vrijwilliger mee bij het onderhoud van banken, tafels, hekwerk etc. in bos en landgoederen die
in beheer zijn van Natuurmonumenten in het gebied Het Gooi. Hij is daar vaak te vinden in de
timmerwerkplaats. Het meeste van zijn materiaal voor het speelgoed dat hij maakt komt als afvalhout in zijn
handen en wordt verwerkt tot mooie dingen.
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De houtbewerkingsgenen zijn door generaties heen goed verankerd in zijn familie; John's vader was ook
timmerman en die werd op zijn beurt op de ambachtschool opgeleid door zijn opa van moederskant. Kort
samengevat: John levert prachtig mooi speelgoed af! Zie onderstaande foto's.
Nu nog enkele stuks in voorraad

m

maar de volgende items zijn ook te bestellen. Ook uw eigen idee is in overleg uitvoerbaar.

Als u interesse heeft neem dan contact op via
info@familianederland.nl
Het volledige koopbedrag gaat naar Familia !!!!
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Boeken

Heel vaak hebben we aandacht besteed aan YouBeDo, het platform waar
je al je boeken kunt bestellen tegen de normale gangbare prijs. Een
deel, 12%, daarvan gaat naar een goed doel van jouw keuze.

YouBeDo heeft onlangs bekend gemaakt dat ze sinds het begin
500 duizend euro hebben kunnen schenken aan goede doelen.
Op de website is het Familia deel op te vragen:

Dank jullie wel!
(klik klik)

Diwali lichtfeest

Op 14 november begon het 4-daagse Diwali feest. Tijdens dit hindoe lichtjesfeest wordt Lakshmi, de godin
van o.a. schoonheid en voorspoed vereerd en is symbolisch voor de overwinning van het goede op het kwade.
Maar er zijn veel meer legendes want er zijn nogal wat Hindoe goden. Welke legende dan ook, Diwali vindt
tegelijkertijd over heel India plaats. Het feest wordt in huiselijke kring gevierd en lijkt wel wat op ons
kerstfeest. Met dien verstande dat de kalkoen gespaard blijft want ofschoon hindoes veelal vegetariërs zijn,
tijdens Diwali is iedereen strikt veganist en worden er veel zoetigheden genuttigd.
De lichtjes worden volgens traditie gemaakt van klei waarvan een bakje wordt gekneed en in de zon te drogen
gelegd. Als het droog is wordt er wat ghee in gedaan en
daarin een
lontje van
katoen.
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Wat is ghee?
Als kookgrage redacteur kan ik u ghee (geklaarde boter) van harte aanbevelen.
Het is te koop in toko's en in de betere voedingswaren winkels. Verrukkelijk om
in te bakken, het verbrandt niet. Er is weinig van nodig en heeft een heerlijke
nootachtige geur en smaak. Bovendien eenvoudig zelf te maken van roomboter.
Google maar.

Tenslotte,
Het is allemaal zo vreselijk anders gelopen dan we ons hadden kunnen voorstellen. Het plan was om
zodra klas XII zijn eerste gediplomeerden had afgeleverd en de school op eigen kracht zou
doorgaan en ook inkomsten zou genereren ten behoeve van het weeshuis, wij ons zouden
terugtrekken of ons beraden op andere steun. Familia India middels de school brengen tot financiële
zelfredzaamheid was het uiteindelijke doel. Dat doel moet in zicht blijven! Familia nu loslaten is geen
optie.
We hebben dankzij uw aller steun dit kalenderjaar toch nog

11.000 euro

kunnen schenken!

We hopen dat u in deze nieuwsbrief voldoende lichtpuntjes hebt kunnen vinden en om het waard te
vinden om Familia India te blijven steunen in deze voor hen barre tijden.

Namens Familia India dank voor uw steun .
Wij wensen u een mooi kerstfeest en een goed en gezond 2021!

Carla, Leny en Jan
Stichting Familia Nederland
Triodosbank 78.68.29.745
http://www.familianederland.nl
https://www.geef.nl/nl/doneer?charity=9969
Kijk ook eens op https://www.familiaindia.org
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