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Bel voor de laatste ronde!  
 

Ja, het is heus waar, de school is bouwkundig bijna klaar! 

In maart 2021 zullen de eerste Class XII-leerlingen offi-

cieel examen kunnen doen op Familia School. En daarmee 

zal dit langlopende project met steun en hartverwarmende 

inzet van jullie lezers, trouwe donateurs en supporters van 

Familia tot een goed einde worden gebracht. Ongelofelijk, 

maar waar. Het ging met horten en stoten, en véél te lang-

zaam naar ieders zin, maar het gaat lukken!  

We gaan daarom nog één volle ronde onze schouders eron-

der zetten om de puntjes op de i te zetten. Zorgen dat de 

school ook ingericht wordt naar de eisen die daaraan ge-

steld worden, door het inrichten van praktijklokalen, boe-

ken voor de bibliotheek e.d Daarmee is het pas een echte 

ISCE gecertificeerde English Medium School voor 1.200 

leerlingen.  

Het Bestuur heeft besloten om er nog één keer voor te 

gaan, nog één keer vrijmarkt op Koningsdag bij Doppy op de Brouwers-

gracht, nog één keer meewandelen, fietsen of rennen tijdens de Dam-

loop en dan eind maart 2021 ons project af te ronden en op te leveren. 

Voorwaar een prestatie waar een ieder trots op mag zijn voor haar of 

zijn bijdrage.  

Dit jaar gingen we voor de inrichting van de toiletgroepen op de 3e en 

4e verdieping en dat is gelukt. We hoopten ook geld voor de watertank 

op het dak bij elkaar te sprokkelen, dat is nog niet helemaal gelukt. 

Dus wie weet gaat dat ook nog lukken met een laatste eindejaarsgift 

van deez en gene. .......... ik hoop het van harte,  

Namasté van een dankbare voorzitter!  

Stichting Familia Nederland 
 Nieuwsbrief nr.12,december 2019 
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Stichting Familia Nederland 
 Nieuwsbrief nr.12,december 2019 

Lieve vrienden, donateurs en helpers van Familia, 

 

De op één na laatste nieuwsbrief dus. Ook deze keer met veel plezier voor jullie samengesteld. 

Koningsmarkt en Dam tot Dam behoeven weinig tekst. De beelden spreken duidelijke taal. Toch 

graag een verwijzing naar de tekst op pagina’s 9 en 10 als u fietsliefhebber bent.                                                            

En als u toch leest bedenk dan dat u al lezend ook een bijdrage kunt leveren aan Familia.        

Namelijk door uw lectuur te bestellen bij: 

Wist u dat YouBeDo tot nu toe al 438.729,96 euro aan goede doelen heeft afgedragen?        

Vorig jaar aan Familia 5,21 euro……….. 

De trots straalt ook op u af als vriend en donateur van Familia! 

Ter verduidelijking: ICSE betekent Indian Certificate of Secondary Education. De Familia 

School geeft onderwijs volgens het Engelse Cambridge model wat in India een garantie is voor 

goed onderwijs. Het is dus duidelijk dat Familia School een erkende en gewaardeerde status 

heeft. Inmiddels is het nieuwe schooljaar in India alweer ruim halverwege. Vanwege administrati-

eve rompslomp konden slechts 8 leerlingen door naar klas 11 en er zijn 3 leerlingen direct ge-

plaatst. Dus nu 11 leerlingen in klas 11. Na verloop van tijd zal er grotere instroom voor klas 11 en 

volgend jaar 12 ontstaan. De 30 geslaagden zijn zoals op de foto te zien weer apart verdeelt in 

toppers en 90 en 80 procent van de besten. Nou ja, kennelijk vinden ze dat belangrijk of leuk.

(Ctrl+klik) 

U heeft vast wel ergens een of meerdere klassenfoto's thuis liggen. Of een foto bij gelegenheid van 

een geslaagd examen. Deze foto is er een van het soort zoals die niet veel voorkomt bij ons. In India 

pakken ze het, zeg maar grootschalig aan. Het is de 10e klas van Familia School! In maart hebben zij 

examen gedaan. 

https://www.youbedo.com/
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Holy holi lieve mensen, fashionista’s. 
 
Het is alweer bijna koningsdag. 
Het belooft een kleurrijke dag te worden! 
 
De school is bijna af.. m a a r   n o g   n i e t   h e l e m a a l. 
Daarom gaan we zaterdag 27 april kleding verkopen voor Familia India. 
 
Welke kleur zet de toon dit jaar? 
Fiesta, Aspen Gold, Mango Mojito, Pink Peacock of Jester Red? 
Trendalert… 
Wat is jouw Ayurvedische kleurcode?  
Vata, pitta, kapha.. of bonte was? 
 
Kleren op kleur, 
Handel in stijl, 
Alles uit de kast, 
Ons goede goed, 
Met hart voor de zaak. 
 
Lokatie: hoek Brouwersgracht/Korte Prinsengracht 
Uitladen en opbouwen stand: 7.00 (!) daarna verkoop tot sluit (rond 16.00) 
 
Handelswaar altijd welkom, maar vooral op woensdag 10 en 17 april vanaf 14 uur 
op Frans Halsstraat 84-HS, laat tevoren even weten als je komt. 
Voor meer informatie of andere creatieve/praktische/financiele/motiverende input 
bel 0611430812. 
 
Ik hoop dat jullie weer van de partij zijn. 
 
Lieve groeten Birgitta 
 

“The place to be!” 

M. 

Koningsdagmarkt 2019 

“O wat fijn dat jullie er weer zijn!” kregen we vaak te horen. En ook “De beste kledingstal van Amsterdam!” Het 

zou ons niet verbazen als er volgend jaar enige Koninklijke Belangstelling is……. 

Natuurlijk  was het weer fantastisch maar zat het weer niet mee, als iemand begrijpt wat ik bedoel….. 

Bekijk de foto’s en u begrijpt…... 
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Waar zouden we zijn zonder Doppy…….. 

……..en zonder Jan…….. 
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……..en de meiden van “Je Goeie Goed” en onze vrienden van Tennisclub Kattenlaan! 

Alle zeilen werden bijgezet…... 

We zijn weer open!!! 
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Ja!!!!! Het nieuwe zwart! Bingo! 

“Fijn pakkie hè meneertje!” 

Een centurion wordt in nieuwe uitrusting gehesen. 

“Dus u weet zeker dat ik me zo voor mijn 

cohort kan vertonen?” 

Ja, dat is er ook een van Familia! 

Opbrengst markt……….. 

 

…………...2420 euro!!!!! 
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Dam tot Damloop 

Dit jaar kwamen er twee kleine teams in actie. 

Dit zijn 5 van de 6 van het team van de 10 Engelse Mijl bij de start op zondag. Van links naar rechts zien we: 

Esther, Bé, Thijs, Natasja en Arjen. Niet op de foto Thijs 2. 

En hieronder na afloop aan het bier. 

Over Esther valt nog te vertellen dat zij hierna op weg ging naar Beiroet om daar de marathon te lopen….. 

Arjen werd door het fietsteam uit 

Zutphen overgehaald mee te doen. Ei-

genlijk om te fietsen. Hij verdient ons 

aller respect want totaal ongetraind 

wist hij de bezemwagen nog net voor te 

blijven. Bravo!!!  

  

Jan staat altijd bij de finish met zonnebloemen 
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En dan waren er nog Leny en Carla. Respectievelijk secretaris 

en penningmeester van Familia Nederland. 

Zij liepen op zaterdag de 10 kilometer. 

De volgende dag was iedereen er weer in de gezelli-

ge Frans Halsstraat bij Jan op de stoep. Daar arri-

veerden in de middag ook de fietsers uit Zutphen, 

Jeroen, Lieke en Ceus. 

Het was weer prettig toeven met lekker eten en drinken. 

 3111,71 euro!!!!!!! 
Bedankt allemaal! 

Rennen, lopen, fietsen heeft door sponso-

ring een  opbrengst opgeleverd van maar 

liefst…………. 
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Bericht uit het Oosten… 

 

Zoals jullie misschien weten is Familia India Nederland niet alleen actief in 

en rond om Amsterdam maar heeft het ook een kleine ‘nederzetting’ in het 

oosten van het land. In Gorssel wel te verstaan… Het pittoreske dorp ligt tus-

sen Deventer en Zutphen in, heeft een goed museum, lekker eten kun je er ook 

én ondergetekende woont er nu zo’n twee jaar. 

Als achttienjarige kwam de schrijver van dit verhaal Jan de Visser tegen bij 

het basketballen. Zo nu en dan kruisten onze paden elkaar en zo kwam het dat 

Jan de huisfotograaf werd van de familie, we samen de basketball-club be-

stuurden en we contact hielden. Zo kwam ook drie keer de vraag of ik wilde 

mee lopen met De Dam-tot-Dam loop voor het goede doel. Nu heb ik een 

broertje dood aan hardlopen maar ik kon toch ook niet mijn vriend Jan drie 

keer weigeren… en zo startte de eerste solo fietstocht van Deventer naar Am-

sterdam. Ik had nog nooit meer dan 100km op mijn racefietsje gefietst, deed 

het deze ene keer dan wel voor Jan en zijn goede doel. Haalde en passant een 

mooi bedrag binnen!  Wat ik niet had kunnen bevroeden is dat we nu een 

aantal jaren verder zijn en er al een aantal oosterlingen met hart en ziel be-

trokken zijn geraakt bij Familia India.  

Hoe dat nu kan? Soms vind ik het een raadsel! We deden de tweede editie van 

de fietstocht met zijn tweeën, ik was slecht getraind en nam voor de onder-

steuning mijn collega Lieke mee. Ik heb afgezien als een beer, Lieke niet want 

die is gymdocent! Haar conditie was dik in orde! De editie er na regende we 

totaal weg, het was waterkoud en we waren verkleumd tot op het bot. Maar 

ook de nieuweling in ons ‘peloton’ Ceus, collega natuurkunde, riep na een 

warme douche; “volgend jaar weer!”  En ook dit jaar was er een collega die 

mee wilde doen voor dit goede doel. Arjen liep mee met de Dam-tot-Dam lo-

pers, is geen geboren loper en trainde hard om de afstand te volbrengen. 

Maar waarom doen die oosterlingen dit toch?  

Er is iets magisch met Familia India en zijn afdeling Nederland, het enthousi-

asmeert en je wil er graag een steentje aan bijdragen. Dat doen deze ooster-

lingen dan ook graag.  

Daarnaast gebeuren er mooie dingen op de afterparty. Via Familia komen we 

weer in contact met Natasja, zij loopt ondertussen ook jaarlijks, en Ferry en 

Leny komen langs in Zutphen om mijn mentorklas warm te maken voor een 

sponsorloop. De opbrengst gaat natuurlijk naar: Familia.  

Nu het bijna kerst is, zijn we toch stiekem al weer bezig onze groep uit het 

oosten te vergroten, mensen te vragen om zo de sponsoring voor Familia In-

dia stabiel te houden en liever nog te vergroten. Ook worden er al weer af-

spraken gemaakt om, als het weer het toelaat, op de racefiets te stappen. 

Kortom Familia leeft goed hier in het oosten, ook op mijn middelbare school. 

Wie had ooit gedacht dat die ene fietstocht zou uitmonden in een jaarlijks 

terugkerend festijn?  

Het geheim? Familia India verbindt! Familia verbindt mensen met elkaar; 

het is fantastisch om iets tastbaars te mogen doen voor mensen aan de andere 

kant van de wereld. Het is daarnaast fijn om met je vrienden en collega’s te 

fietsen en dan aan het eind van de tocht een glunderende voorzitter onze be-

kende bidon te mogen overhandigen. Samen op straat een drankje te doen en 

je lekker te voelen. Lekker omdat het geklaard is, maar vooral lekker omdat 

je dit met elkaar voor een ander hebt gedaan. 

Alvast een mooie december maand gewenst, op naar een liefdevol en gezond 

nieuw jaar, we zien elkaar weer in september! 

 

Jeroen Zwijsen 

-lid van het Oost-West-Klassieker-Team-  

 

De redactie ontving de volgende brief. 

Uw redacteur reageerde als door een wesp gestoken…….. 
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Beste Jeroen, leden van Oost-West-Klassieker-Team, 

De afterparty bij Jan in Amsterdam, jullie finishplaats, daar trof  ik jullie 

altijd aan in euforische stemming. Ook vorig jaar toen jullie tot op het 

bot verkleumd waren en het regenwater tot in jullie aderen was doorge-

drongen. Ik ken dat, die euforie. Ik ben ook een fietser (in april nog Pa-

rijs-Roubaix gedaan) en iedere keer dat ik jullie zag in de Frans Hals-

straat dacht ik 'Ik wil meedoen'. Helemaal vorig jaar met dat slechte 

weer. Want daar hou ik van. Mooi weer ook prima maar het mooiste is 

het toch als hagelstenen je fietshelm butsen en shirt en koersbroek aan 

flarden wordt gescheurd.  

 

Hierbij meld ik mij aan als deelnemer aan de koers Oost-West-

Klassieker. Tevens wil ik van deze gelegenheid gebruik maken alle fiet-

sers in de Familia club aan te moedigen mee te doen. Het zou prachtig 

zijn als we er een mooie financiële eindsprint tegenaan kunnen gooien! 

Met sportieve groet, 

 

Ferry Aalst, redactie Nieuwsbrief 

PS1  De weersverwachting voor september 2020 is 25 graden boven nul 

en wind uit het zuidoosten. Jammer voor mij maar ideaal voor vele ande-

ren??? 

PS2 Stuur alvast een berichtje naar info@familianederland.nl  als je nu 

al weet dat je volgend jaar meefietst. 

Zutphen…. 

….Amsterdam 

Op de volgende pagina het totale financiële resultaat van 2019 
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Mogen we in 2020 weer rekenen op uw steun want u bent en blijft ook in 2020 onmisbaar! 

Wij wensen iedereen een hulpvaardig, inspirerend en gezond Nieuw Jaar! 

Carla, Leny en Jan  

Stichting Familia Nederland 

Triodosbank  78.68.29.745 

Contact info@familianederland.nl 

http://www.familianederland.nl       

http://www.familiaindia.org 

Onze gezamenlijke inzet en donaties hebben er voor gezorgd dat we in 2019 aan 

Familia India een bedrag hebben overgemaakt van….. 

 

17000 euro !!! 

 
Iedereen heel erg bedankt voor de giften, de aandacht, de positieve inbreng en al-

les wat maar ten goede is gekomen aan de hulp die we hebben kunnen geven.  

Een dagje uit met leerlingen en personeel 

mailto:info@familianederland.nl
http://www.familianederland.nl
http://www.familiaindia.org

