Stichting Familia Nederland
Nieuwsbrief nr.15, december 2021
Beste vrienden van Familia

Aan het hoofd van deze brief een foto van de oprichter van Familia India, KC Thomas. Zo
kennen we hem al 44 jaar sinds de start van Familia. Vanuit de overtuiging dat het een plicht
van de mens is om kwetsbaren en hulpelozen te beschermen geeft hij een thuis aan kinderen
die aan hun lot zijn overgelaten maar ook aan oude mensen. Met een ongelooflijke volharding
is Familia India nu geworden tot een oase voor hulpbehoevenden van jong tot zeer oud. Wat
Familia zo bijzonder maakt is dat de verantwoordelijkheid en zorg niet beperkt blijft tot de
gelukkigen die door Familia zijn opgenomen maar dat de naburige arme bevolking ook
profiteert. Familia is een begrip geworden in West Bengalen. De school die met uw steun is
gerealiseerd is daarvan het meest tastbare bewijs.

Bijzondere tijden vragen om bijzonder leiderschap
en bovenal om in verbinding te blijven met elkaar.
Over bijzonder leiderschap had Familia de laatste
44 jaar niets te klagen en de verbinding met
Nederland is sinds 12 jaar zeer hecht. Enige tijd
geleden werden wij op de hoogte gebracht van
achteruitgang

in

de

gezondheid

van

deze

bijzondere man. Begonnen met vergeetachtigheid
zal zo langzamerhand dementie zijn leven bepalen.
Nu heeft hij zelf hulp nodig.
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In deze Nieuwsbrief helaas weinig beweging te melden. Eerst maar even wat highlights.

Familia India nog steeds virusvrij!!!!

Op veel plekken in India worden coronamaatregelen
niet in acht genomen. Dat doen ze wel bij Familia. Daar
heerst een grote “corona-awareness”.

Allemaal geslaagd!!!
In april van dit jaar hebben alle
12 leerlingen van klas XII het
ISC diploma behaald.
En ook alle 27 leerlingen van klas X.
Die haalden hun ICSE diploma.
Een prestatie van formaat van leerlingen en docenten in deze tijd!
En waar is klas XI? Deze klas is nodig om klas XII succesvol af te sluiten.
Klas XII is een beetje te vergelijken met onze Havo/VWO en klas X met onze (V)MBO/Havo.

Verder in deze nieuwsbrief……..
Kennismaking met Pradip
Mus
Familia School en Raju bedankt ons
Hulp in de regio
Wikkelkinderen en handgemaakt speelgoed……te

koop

“Blijft u Familia India steunen?” voorzitter Jan
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Pradip en Kavita aan het roer
Dit is Pradip en zijn vrouw Dolly. Dolly
is het eerste vondelingetje dat KC en
Kavita 44 jaar geleden opnamen bij
Familia. Dolly is er opgegroeid en
gebleven en heeft met haar man 2
kinderen, dochter Diya van 14 jr en
zoon Adi van 6 jr. Dit gezin woont in
Huis nr 3 met natuurlijk nog een stuk
of 12 kinderen. Pradip had een hoge
functie bij een bank en heeft die
opgegeven om bij zijn Dolly te kunnen
zijn en zijn kennis en kunde aan Familia
te geven.

Hiernaast Kavita, de vrouw van KC.
Zij besloten zelf geen gezin te stichten maar al hun energie en liefde
aan Familia te geven. Op dit moment hebben zij 65 “kinderen”.
Officieus heeft Kavita de positie van directeur van KC overgenomen.
Omdat zij nu ook de zorg voor haar man heeft zal het meeste werk
door Pradip gedaan worden.
Uit de berichten die we ontvangen kunnen we niet anders opmaken
dan dat er een stevige organisatie is.

3e klassers St. Nicolaaslyceum Amsterdam maken werkstuk Familia
Dit is Mus Broer samen met KC op een foto uit 2018 toen KC en Kavita
bij ons op bezoek waren tijdens een ronde langs de verschillende
Europese ondersteuningsgroepen. Mus en haar familie zijn echte fans
van Familia.
Mus zit nu in de 4e klas van het St. Nicolaaslyceum Amsterdam. Zij en
een paar klasgenoten hebben eind 2020 een werkstuk gemaakt over
Familia.
Het werkstuk is te groot voor plaatsing maar is volledig te bekijken op

https://eumindwork2020nic1.weebly.com/group-3-charity.html
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Familia School en Raju bedankt ons

Na hun diplomering lukt het sommigen om snel werk te vinden of verder te studeren. Eén
willen we graag aan u voostellen. Raju Baroi heeft een rechtenstudie gevolgd en is aan het
werk kunnen gaan. Hij schreef ons een dankbrief.
Raju is een doorzetter en heeft
ook geluk gehad bijtijds werk te
hebben gevonden. Maar het zijn
allemaal doorzetters. Helaas zijn
er ook kinderen die met hun
ouders een andere woonplaats
moesten opzoeken ver van Familia
School omdat de ouders geen
werk meer hebben. Vanwege
covid is het onderwijs erg lastig.
De overheid biedt wel hulp maar
rommelig blijft het. Toch zijn er
nu in totaal 735 leerlingen
ingeschreven in Familia School en
dat aantal zal zeker toenemen als
covid beheersbaar is geworden.

Free coaching lessen. Hiernaast de hal van het
Familia hoofdgebouw ingericht voor on-line
onderwijs.
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Hulp in de regio
Van begin af aan hebben KC en Kavita zich gerealiseerd dat zij geen welvarende enclave
wilden zijn in een verder arme omgeving. In de begintijd kwam het voor dat een dakloze
vroeg of hij bij KC en Kavita onder een afdakje mocht slapen. Van het een kwam het ander.
Al spoedig kwamen er meer en ook om rijst te vragen.
Wat verder geen rol mocht spelen was de religieuze achtergrond van KC. Hij is een van huis
uit een katholiek gewijd priester die met pauselijke toestemming dit werk mocht gaan doen.
De hele regio is islamitisch en het kostte moeite om het vertrouwen van de arme bevolking
te winnen. Dat dat gelukt is bewijst het volgende. Trina, een moeder van Huis 4 stuurde ons
dit bericht.

MENSTRUAL PERIOD AWARENESS
“Menstruation awareness is something of a
recent phenomenon which is very
important. It helps the mothers and sisters
to know about their periods and feminine
hygiene. Familia has conducted an
awareness programme on 21 February
2021 at Methopara playground. Resource
Persons were from Paint It Red & Nirdhan
Development Microfinance, Kolkata. 120
mothers and sisters benefited from this
program.”

En dan is er altijd weer een reden voor een feest. Dat moet een opluchting zijn ……..
Diwali, feest van licht ……

…..en kleur……
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…..en Raksah Bandhan waarop
elkaars vriendschap wordt
gevierd.

Wikkelkinderen
Barbara Pikavet is beeldend kunstenaar. Wij hebben haar leren kennen op een
tentoonstelling van haar werk in de Grote Kerk van Monnickendam. We raakten in gesprek
over Familia en Barbara werd terstond vriend van Familia India. Zij is voor Familia aan de
slag gegaan.

“Kleien is mijn manier om de wereld te ontdekken. Bij elk werkstuk
dat ik maak ontdek ik een klein stukje. Met het maken verleg ik
grenzen en betreed ik onbekende gebieden. Klei is wel mijn
favoriete materiaal. Maar af en toe maak ik ook uitstapjes naar vilt,
garen, hout of potlood.”

“Deze wikkelkinderen heb ik speciaal
gemaakt voor Familia India. Ze zijn in
een beperkte oplage met de hand
gemaakt en genummerd. Er zijn 2
versies. Ze zijn 9 cm lang, 5 cm breed
en 3 cm dik. De gebakerde kinderen
zijn van keramiek en geglazuurd.
Ik vond een wikkelkind een mooi motief
voor een werkje voor Familia India. Het
verwijst naar de zorg en koestering voor
een kind van Familia. Het kindje kan
worden opgehangen of gewoon liggen”
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Deze unieke beeldjes zijn nergens anders dan bij Familia te koop.
Wat zou het kosten? U mag het zelf weten. Maar we dachten wel een minimum te mogen
vragen van 20 euro. Barbara wil er zelf geen stuiver voor hebben. Alles gaat naar Familia.
Bestellen? Zie pagina 9.

Houten speelgoed
John Baken is vorig jaar al voor Familia aan het werk gegaan.
“Beste allemaal,

Mijn passie is houtbewerken. Ik werk voor Natuurmonumenten aan slagbomen, picknicktafels,
hekken en poortjes (het grove werk). Ook maak ik kleine meubeltjes. Voor Familia maak ik
houten speelgoed.
Ik maak geregeld nieuwe 'producten'. Ik maak het liefst steeds nieuwe dingen. Je kunt me ook
een foto of schets toesturen, dan kan ik dat namaken. Ik vraag dan wel enig geduld. Op dit
moment heb ik nog van alles in voorraad: bulldozer, helikopter, takelwagen, ladderwagen etc.
Foto's hiervan stonden in de vorige nieuwsbrief.

Maar er is inmiddels veel meer. In deze nieuwsbrief een overzicht hiervan. Als je iets wilt
hebben, mag je zelf bepalen wat je er voor over hebt. De volledige opbrengst gaat naar Familia.
Ik zie jullie 'orders' graag tegemoet!
Vriendelijke groet,”

John Baken
Ook dit werk is te koop mensen!
Net als bij het werk van Barbara willen we de prijs aan u overlaten en vertrouwen wij er op
dat u een eerlijke prijs betaald. Enkele werkstukken van John zijn geprijsd maar dat komt
omdat deze zijn overgenomen uit de vorige nieuwsbrief.
Hieronder een pagina vol met het werk van John……
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Bestellen? Zie volgende pagina.
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Bestellen kan door
1

een e-mail te sturen naar info@familianederland.nl waarin u uw
keuze kenbaar maakt en uw naam en adres en een eventueel ander
bezorgadres. Ook graag het bedrag dat u gaat overmaken.

2a

betalen het liefst via https://www.geef.nl/nl/doneer?charity=9969
Dat is voor u en voor ons erg comfortabel. Geef rekent een klein

percentage voor hun dienst.
2b

of via Stichting Familia Nederland
Triodosbank NL46 TRIO 078.68.29.745 ovv “Bestelling”
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Bij een bestelling via geef.nl mag u niet anoniem blijven.
Dus 4 Laat weten wie je bent
Na ontvangst betaling wordt het u zsm toegestuurd.
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Houdt u rekening met € 4,10 verzendkosten voor de wikkelkinderen en
€ 5,95 voor het houten speelgoed.

Een woord van de voorzitter van Familia
“ Twaalf jaar lang hebben we ons met zijn allen ingespannen om fondsen te werven door te gaan
wandelen, te gaan rennen en fietsen, door kleding en prullaria te geven die op Koningsdag met
veel plezier door enthousiastelingen werd verkocht, door Familia als cadeau-tip te bestemmen voor
bijzondere gelegenheden, en last but not least door onze trouwe ´tientjes´-leden die al die tijd meer
dan 300 euro overmaken, elke maand weer! En al die acties hebben in totaal een bedrag van bijna
250.000 euro opgeleverd.....hulde voor ieders bijdrage, en diepgevoelde dankbaarheid van de kant
van Familia.
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Op dit precaire moment kunnen wij ze natuurlijk niet in de kou laten staan, toch? We hebben nog
een loods vol spullen dus hopelijk mogen we Koningsdag 2022 eindelijk weer een keer knallen.
Wie weet komt er ook weer beweging in de Damloop 2022 en wordt het weer een ouderwets
groot succes. En de ´tientjes´-leden moeten vooral niks doen, dan loopt die automatische incasso
gewoon door.

Ondanks de stilstand in onze acties hebben we dankzij uw steun dit jaar 11 duizend euro aan
Familia India overgemaakt!

Mag ik iedereen vragen om er nog een jaartje hulp aan Familia aan vast te plakken, en wellicht
met de Kerst in het vooruitzicht een extra bijdrage te doen? Wat zou dat fijn zijn! Namasté,”
Lange Jan, de voorzitter

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

http://www.familianederland.nl

(Op de website is nog een school in aanbouw te zien. Dit
is niet de actuele situatie.)

Heeft u vragen? Stel ze gerust: info@familianederland.nl

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

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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