
Ashit voor de nodige hygiëne, 

elke week knippen ze 

bijvoorbeeld de nagels van de 

kinderen en worden hun haren 

met shampoo gewassen. 

 

Het mag duidelijk zijn, we hopen 

dat Reena en Ashit nog heel lang 

het enthousiasme op kunnen 

brengen om deze kinderen te 

helpen. We zijn er trots op ze te 

mogen kennen en we zijn er trots 

op dat we ze mogen helpen. 

Helpen met hun werk wat zo 

broodnodig is, onderwijs, 

voedsel, maar ook  veel liefde 

voor de kinderen, het recept voor 

dé kans op een betere 

toekomst ! 

In deze eerste nieuwsbrief willen 

wij u graag kennis laten maken 

met Reena en Ashit. Twee 

mensen die heel erg belangrijk 

zijn voor ‘onze’ kinderen in 

Calcutta. Een aantal jaar geleden 

zijn zij gestart met de Prayrona 

scholen. Prayrona betekent 

‘INSPIRATIE’, een prachtige 

naam voor scholen in de 

sloppenwijken van Calcutta ! 

Reena is al vele jaren actief in de 

hulp aan straatkinderen. Hierbij  

heeft zij Rosalie Giffoniello 

ontmoet. Hun gezamenlijke 

liefde en passie voor de kinderen 

heeft na al die jaren tot iets heel 

moois geleid, in 2009 is zelfs de 

3e Prayrona school geopend ! 

Ashit is de zoon van Reena, een 

voormalig kassier bij een grote 

schoenenhandel. Hij raakt zijn 

baan kwijt en raakt in de ban van 

het werk van zijn moeder. Nu 

delen ze deze passie ten volste, 

met 200 % richt Ashit zich op zijn 

nieuwe taak. 

Samen runnen ze inmiddels drie 

scholen in drie verschillende 

sloppenwijken. Vooral Ashit is als 

een vader voor deze kinderen. 

Vaak staan ze in de rij voor de 

school te wachten totdat Ashit 

arriveert om deze te openen. 

Allemaal willen ze als eerste zijn 

aandacht en liefde. Dingen die ze 

thuis zo vaak moeten missen. 

Soms geven de ouders de 

kinderen geen toestemming om 

naar school te gaan, Reena en 

Ashit gaan dan in gesprek met de 

ouders. Soms mislukt het, maar 

meestal geven de ouders alsnog 

toestemming. Als een leerling 

niet komt opdagen, gaat Ashit op 

zoek om te zien wat er aan de 

hand is. Sangila is zo’n meisje, 

met haar ouders woont ze onder 

een zeil op een trottoir. Elke dag 

haalde Ashit haar thuis op, net 

zolang totdat ze in het vaste 

schoolritme zat. Nu komt ze 

dagelijks op eigen initiatief naar 

school. Ook zorgen Reena en 
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De eerste nieuwsbrief !  

Stichting Help2Help bestaat alweer 

2,5 jaar en is sinds de oprichting 

alleen maar gegroeid.  

We zijn er trots op dat er zoveel 

mensen zijn die ‘onze’ kinderen in 

Calcutta willen helpen, die ze een 

kans gunnen op een betere 

toekomst.  

Met zoveel steun om ons heen 

groeide de behoefte om het laatste 

nieuws en de laatste 

wetenswaardigheden te delen. Er 

is soms zoveel te vertellen ! 

Natuurlijk kunt u veel van dit alles 

terugvinden op onze internetsite 

www.help-2-help.nl, maar wij hopen 

dat u het ook leuk vindt om deze 

nieuwsbrief te ontvangen. 

Het biedt ons een extra 

mogelijkheid om u op de hoogte te 

houden van de laatste 

ontwikkelingen rondom onze 

stichting en natuurlijk onze 

projecten. Ook kunnen we u op 

deze manier attenderen op onze 

acties. 

 

Het is nog niet bekend hoe vaak de 

nieuwsbrief uit zal komen, 

voorlopig streven we naar een 

tweejaarlijkse uitgave. 

Wij horen graag wat u van dit 

initiatief vindt. U kunt dit laten 

weten via email, maar natuurlijk 

kunt u ons ook persoonlijk 

aanspreken of opbellen. U vindt de 

contactinformatie op de laatste 

pagina van deze nieuwsbrief. 

 

Wij wensen u veel lees– en 

kijkplezier met deze eerste 

officiële “ Help2Help Nieuws!” 

 

Wilbert Huigens 

& Willeke van Nieuwenhuijze 

Activiteiten : 

 

• 18 JULI 2009  

BAZAR RING HAAMSTEDE 

• 19 AUGUSTUS 2009 

FEESTWEEK ‘S GRAVENDEEL 

OP DE MARKT ROND DE 

KREEK 

• 3 T/M 5 DECEMBER 2009 

ADVENTSMARKT IN DE 

NIEUWE KERK TE ZIERIKZEE 

(ONDER VOORBEHOUD) 

• KIJKT U VOOR TIJDEN EN 

UPDATES OP  

WWW.HELP-2-HELP.NL  
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Help2Help has had an invaluable 

impact on the lives of slum-

dwelling and disabled children in 

Calcutta, India. Willeke has an 

uncanny gift for discerning what 

the children need and together 

with her brother, they make sure 

they get it. Through creativity and 

commitment, Willeke and her 

generous donors have added joy 

and security to the lives of 

hundreds of children. All of us in 

Calcutta, salute Help2Help’s hard 

working team and appreciate the 

on-going support from our Dutch 

friends. 

Rosalie Giffoniello 

Co-founder, Empower the 

Children 

Vrij vertaald in het Nederlands :  

De impact van het werk van 

Stichting Help2Help op het leven 

van de kinderen in de 

sloppenwijken van Calcutta 

(India) is van onschatbare 

waarde.  

Willeke heeft de zeldzame gave 

precies te weten wat de kinderen 

nodig hebben en samen met haar 

broer zorgt ze er voor dat ze dat 

krijgen.  

De sleutelwoorden hier zijn 

creativiteit en toewijding. 

Stichting Help2Help en haar 

donateurs voegen elke dag 

vreugde en zekerheid toe aan de 

levens van honderden kinderen. 

Vanuit Calcutta groeten wij het 

team en de donateurs van 

Stichting Help2Help en hopen nog 

lang de steun van jullie, onze 

Nederlandse vrienden te mogen 

genieten ! 

Rosalie Giffoniello 

Co-founder, Empower the 

Children 

 

 

Rosalie Giffoniello is een van de 

oprichters van Empower the 

Children. Zij woont ruim de helft 

van het jaar in Calcutta om haar 

projecten te begeleiden. De 

resterende tijd besteedt ze aan 

het inzamelen van fondsen. 

Stichting Help2Help sluit zich  

aan bij deze projecten. 

De nieuwe folder ligt nog na te 

dampen, we hebben hem vorige 

week bij de drukker opgehaald. 

De vorige folder bestond alweer 

bijna 2 jaar, tijd voor een nieuwe 

met de laatste informatie over 

onze werkwijze en over onze 

projecten.  

Op een korte en bondige manier 

laten we u kennisnemen van het 

ontstaan van de stichting en van 

onze werkzaamheden. 

Bericht van Rosalie 

De nieuwe folder is uit! 

Lentetoernooi T.T.V. Kerkwerve 

De aktie was een groot succes, er 

werden maar liefst 17 

handdoeken verkocht met de 

meest gevarieerde opdrukken. 

Maatje had er een heel werk aan, 

maar doet dit gelukkig met veel 

plezier. Iedereen die aan deze 

aktie heeft meegeholpen, 

hartelijk bedankt ! 

De handdoeken (met elk 

gewenste opdruk !) kunnen nog 

steeds besteld worden.  

Neemt u hiervoor contact op met 

Willeke via info@help-2-help.nl of 

telefoon 078 673 4886. 

Op zaterdag 18 april 2009 

organiseerde T.T.V. Kerkwerve 

haar jaarlijkse lentetoernooi. Van 

het bestuur kregen wij de mooie 

gelegenheid om tijdens het 

toernooi een handdoekenaktie op 

touw te zetten.  
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“DE AKTIE WAS 

EEN GROOT 

SUCCES, ER 

WERDEN MAAR 

LIEFST 17 

HANDDOEKEN 

VERKOCHT MET 

DE MEEST 

GEVARIEERDE 

OPDRUKKEN ! 

IEDEREEN HEEL 

ERG BEDANKT !” 

Met de hulp van Henk (lay-out), 

Eefje (tekstueel) en Marianne 

(drukwerk) is het resultaat 

prachtig geworden. Henk, Eefje 

en Marianne bedankt !  

Uiteraard zullen wij de folder 

uitdelen tijdens onze activiteiten. 

Maar u kunt de folder ook bij ons 

opvragen, wij sturen u hem dan 

toe. Een andere mogelijkheid is 

om de folder te downloaden via 

onze website. 

Rosalie Giffoniello  



Op 31 januari 2009 ging een 

langgekoesterde droom van 

Reena en Ashit in vervulling, de 

opening van hun eigen Prayrona 

school! De datum is niet toevallig 

gekozen, het is “Saraswati Puja”, 

een feestdag voor de Hindoe-

godin van de educatie. Gulle 

sponsoren uit Engeland hebben 

ervoor gezorgd dat het gebouw 

aangekocht kon worden. Gulle 

donateurs van Stichting 

Help2Help hebben ervoor 

gezorgd dat het gebouw ingericht 

kon worden ! Daarnaast betalen 

wij als stichting ook enkele 

lerarensalarissen en zorgen we 

voor een deel van de 

benodigdheden van het pre-

vocational programma. Het voelt 

dan ook een beetje als onze 

eigen school. Het grote verschil 

met de andere twee Prayrona 

scholen is, dat dit een eigen 

gebouw is. De andere twee 

scholen worden gehouden in een 

gehuurd gebouwtje. Dit betekent 

dat alle materialen die tijdens de 

les gebruikt worden in één kast 

moeten passen, die wordt dan na 

de les afgesloten. De nieuwe 

school biedt daarom zoveel meer 

mogelijkheden, er kunnen  

bankjes gekocht worden, er 

kunnen meer lesmaterialen 

gebruikt worden en voor het pre-

vocational programma kunnen 

naaimachines aangekocht 

worden. Het is slechts een begin, 

er wordt nog nagedacht over 

bijvoorbeeld een computerruimte. 

In maart 2009 hebben wij een 

bezoek gebracht aan deze school 

en het is werkelijk een prachtig 

gebouw, maar liefst drie 

verdiepingen met volop 

mogelijkheden. Er zijn momenteel 

49 leerlingen. Daarnaast krijgen 

zo’n 20 kinderen huiswerk-

begeleiding. Zij gaan naar een 

‘normale’ school, maar de ouders 

kunnen vaak niet lezen en/of 

schrijven. Nog eens zo’n 20 jonge 

dames volgen het pre-vocational 

programma. Hier leren ze 

patroontekenen en het naaien 

van kledingstukken.  

Een prachtige school, vol 

potentieel, we blijven dit project 

op de voet volgen !  

verschijnen artikelen en Evelien 

(organisatie wintermaaltijd) en 

Willeke worden zelfs uitgenodigd 

bij Radio Schouwen Duiveland om  

in een van de uitzendingen het 

een en ander toe te lichten. De 

De PKN gemeente uit 

Scharendijke organiseerde op 13 

februari 2009 haar jaarlijkse 

wintermaaltijd voor de 50+’ers uit 

het dorp. Het idee is geweldig, 

jongeren van 12 tot 16 jaar 

verzorgen de gehele maaltijd, de 

ingrediënten worden gesponsord 

en de opbrengst (minimaal 10 

euro per maaltijd) is voor het 

goede doel, dit jaar Stichting 

Help2Help! Voorafgaand aan de 

maaltijd is er dankzij de hulp van 

Gerrit (media) volop media-

aandacht. In de lokale kranten 

avond zelf is een groot succes, 

het is erg gezellig, het eten 

smaakt fantastisch en iedereen 

geniet zichtbaar. Tussen het 

voor– en het hoofdgerecht geeft 

Willeke een korte presentatie 

over het werk van de stichting. 

Van de jongste kinderen krijgen 

we zelfs een mooi beschilderd 

laken als kado voor de nieuwe 

Prayrona-3 school in Calcutta, dit 

laken hebben we bij ons bezoek 

afgelopen maart overhandigd, het 

kreeg een mooi plekje in de 

nieuwe school !   

Opening Prayrona-3 school  

Wintermaaltijd Scharendijke 

Lunch op school 

Een van de speerpunten van de 

projecten van Empower the 

Children is het geven van een 

voedzame maaltijd op school.  

Dit heeft een tweeledig doel. 

Allereerst is het de sleutel om 

kinderen naar school te krijgen. 

De kinderen worden doorgaans 

uit werken gestuurd om hun 

steentje bij te dragen aan het 

inkomen van het gezin, anders 

gezegd om hun eigen eten te 

verdienen. Door ouders de 

maaltijd uit te sparen, spaart het 

gezin kosten uit, waardoor de  

ouders vaak akkoord gaan.  

Het tweede doel is eigenlijk veel 

belangrijker, namelijk een goede 

gezondheid voor het kind. Het 

eten in de sloppenwijken is 

eenzijdig, veelal iedere dag 

hetzelfde met weinig vitamines. 

Het leven in een sloppenwijk 

vereist een goede fysieke conditie 

en veel kinderen hebben die niet. 

Elke dag een voedzame maaltijd 

op school zorgt dat ze gezonder 

worden en blijven. En dat 

bevordert uiteraard hun 

schoolprestaties !  
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Willeke en Evelien op 

bezoek bij Radio Schouwen 

Duiveland om de aktie toe 

te lichten 

“HET LEVEN IN 

EEN SLOPPENWIJK 

VEREIST EEN 

GOEDE FYSIEKE 

CONDITIE EN 

VEEL KINDEREN 

HEBBEN DIE NIET. 

DAAROM IS DIE 

DAGELIJKSE 

VOEDZAME 

LUNCH ZO 

BELANGRIJK !” 

Reena schrijft de eerste 

leerlinge van de Prayrona-3 

school in 



Dit is Manisha, ze is 7 jaar oud en 

leerlinge van de Prayrona-1 

school. Ze woont op maar 10 

meter van de school ! Ze heeft 

een klein broertje van 4 jaar, 

Pankaj, met een hazenlipje, 

waardoor hij ondervoed is. 

Momenteel krijgt hij extra 

voeding, zodat hij straks sterk 

genoeg is om geopereerd te 

worden. Jannie van de Stichting 

HelpIndiaHelpen zorgt hiervoor. 

Op de eerste pagina heeft u 

kennis gemaakt met Reena en 

Ashit van de Prayrona scholen. 

Hier willen wij u kennis laten 

maken met enkele van hun 

leerlingen. (Overigens, het feit dat 

Taskin en Sekh allebei een 

hoofddeksel op hebben, heeft te 

maken met een themales.) 

Dit is Taskin, ze is 9 jaar en een 

enthousiaste leerlinge van de 

Prayrona-2 school. 

Dit is Sekh, hij is 6 jaar en een 

ondeugende leerling van de 

Prayrona-2 school. Sekh heeft 

nog twee kleinere broertjes, de 

jongste is nog maar een baby. De 

moeder van de jongens is een 

jonge vrouw van 23 jaar oud. Het 

op een na jongste broertje wil ook 

graag naar school, maar hij is nog 

te jong. Soms komt hij toch mee 

naar school, samen zijn ze erg 

nieuwsgierig (en leergierig !).  

Maak hier kennis met onze kinderen uit Calcutta 

Schenkeldijk 84 

3295 EJ 's Gravendeel 

Telefoon: (078) 673 48 86 

Fax: (078) 673 20 09 

Internet : www.help-2-help.nl 

E-mail: info@help-2-help.nl 

Bezoek ons op het internet !  
www.help-2-help.nl 

Stichting Help2Help is opgericht op 20 december 2006 en heeft als statutaire 

doelstellingen : 

- het helpen van behoeftige kinderen over de hele wereld, met de nadruk op    

  India, teneinde hun kansen in de maatschappij te verbeteren 

- het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de  

  ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn 

Ter realisering van onze doelstelling hebben wij ons aangesloten bij de 

projecten van Empower the Children, een Amerikaanse organisatie die 

opereert in de sloppenwijken van Calcutta, India. Deze projecten worden 

geleid door Rosalie Giffoniello, die hiertoe een groot aantal maanden van het 

jaar in Calcutta woont. Bij deze projecten staan onderwijs en voedsel van 

deze kinderen centraal. Meer informatie over Empower the Children kunt u 

vinden op www.etc-empowerchildren.org.  

Een tekening gemaakt 

door een van de 

kinderen van de 

Prayrona scholen 

Maak een verschil voor kinderen in Calcutta! 
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