
Maar we zijn toch alvast gestart, 
omdat de bureaucratie in India 
erg vertragend werkt. Momenteel 
zijn er contacten over een stukje 
grond waarop de nieuwe school 
gebouwd zou kunnen worden. 
Eén van de grote problemen in 
Calcutta is  het juridisch 
eigendom van onroerend goed. 
Tijdens de onafhankelijkheid van 
India in 1947 heeft er een grote 
volksverhuizing plaatsgevonden, 

waarbij mensen onroerend goed 
verlaten hebben en ook weer 
betrokken hebben, zonder 
hiervan de juridische eigendom 
te regelen. Uiteraard willen wij 
wel een stukje grond/land kopen 
waarvan duidelijk is wie de 
eigenaar is ! De eerste berichten 
zijn goed. Het is nagenoeg zeker 
dat de huidige eigenaar ook de 
juridische eigenaar is. Een 
laatste onderzoek zal binnenkort 
uitsluitsel geven.      . 
 
We houden u op de hoogte. 

Op 11 september 2010 
organiseert Grijpskerke de 
jaarlijkse bazaar rondom de kerk. 
De gehele opbrengst wordt deze 
keer ter beschikking gesteld aan 
Stichting Help2Help voor de 
aankoop of nieuwbouw van een 
schoo lgebouw voo r onze 
kinderen in de Dakshindari 
sloppenwijk. Deze 60 kinderen 
gaan nu naar school in een klein 
gebouwtje. Er zijn geen aparte 
ruimtes om aparte klassen te 
maken. Het is er donker en 
vochtig. Het gebouwtje wordt 
gehuurd en wordt 's avonds voor 

andere activiteiten gebruikt. 
Daarom kunnen er geen 
schoolmaterialen in het gebouw 
achterblijven. Zelfs school-
meubilair, zoals tafels en stoelen 
kunnen we niet kwijt. De grote 
wens van ons en onze kinderen 
i s  dan ook  een e igen 
schoolgebouw met meerdere 

ruimtes, zodat er les in aparte 
klassen gegeven kan worden en 
zodat er bijvoorbeeld ook 
gelegenheid is voor een pre-
vocational programma met het 
gebruik van naaimachines en 
misschien zelfs wel een crèche 
voor de kleinste kinderen of een 
naschoolse opvang voor kinderen 
die naar reguliere scholen gaan, 
maar begeleiding nodig hebben. 
T hu is  k unne n ze  de ze 
begeleiding vaak niet krijgen, 
omdat de ouders niet kunnen 
lezen en/of schrijven. 

Kortom, we zijn onvoorstelbaar 
blij dat Grijpskerke ons en onze 
kinderen helpt met het vervullen 
van deze zo belangrijke wens ! 

Heel  voorzichtig  zi jn de 
processen voor het realiseren 
van deze wens in Calcutta al in 
gang gezet. Heel voorzichtig, 
omdat natuurlijk eerst het geld 
nog bijeengebracht moet worden. 

BAZAAR GRIJPSKERKE HELPT HELP2HELP ! 

ONZE EIGEN POSTZEGELS ! 

In maart 2010 bracht Stichting 

Help2Help haar eerste eigen 

postzegel uit. Een velletje van 

10 zegels met het logo van de 

stichting. De velletjes worden  

verkocht voor  5,50 euro.  

De aktie is een groot succes en 

inmiddels is zelfs de tweede 

versie uitgebracht in verband 

met de nieuwe ‘1’-zegel .  De 

prijs is ongewijzigd. Deze 

postzegel is een vrolijk geheel 

geworden, met vier logo’s met 

elk een verschillende kleur. Wilt 

u deze postzegels bestellen (de 

‘oude’ postzegels zijn nog 

beperkt verkrijgbaar), kunt u 

mailen met info@help-2-help.nl 

of contact opnemen met een van 

onz e  medewerk er s  ( z ie 

achterzijde nieuwsbrief). 

Houdt u ook vooral onze website 

in de gaten, eind november zal 

er een speciale Help2Help 

kerstzegel verschijnen. U kunt 

deze nu al reserveren. 

 

Activiteiten : 

 

• 28 EN 29 AUGUSTUS 2010 

MOSSELFEESTEN  IN 

PHILIPPINE 

 

• 11 SEPTEMBER 2010 

BAZAAR IN GRIJPSKERKE 

 

• 16 SEPTEMBER 2010 

INFORMATIEVE AVOND 

PASSAGE TE BRUINISSE 

 

• KIJKT U VOOR TIJDEN EN 

UPDATES OP  

WWW.HELP-2-HELP.NL  
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De huidige Prayrona-2 school 



Speciaal voor Stichting Help2Help 

brengt Rosalie Giffoniello in 

September 2010 een bezoek aan 

Nederland. Rosalie is degene die 

in Calcutta alle projecten opzet, 
begeleidt en controleert. Zij kent 

als geen ander de ins en outs van 

het werk daar ter plekke. 

De eerste belangrijke reden voor 

haar bezoek is de bazaar in 

Grijpskerke op 11 september 

2010, waarbij geld ingezameld 

gaat worden voor de nieuwe 

Prayrona-2 school.  Bij dit grote 

evenement wil Rosalie graag 

aanwezig zijn om zelf tekst en 

uitleg te kunnen geven over de 
Prayrona-2 school. 

De tweede belangrijke reden is de 

bijeenkomst van de Passage-

vrouwen in Bruinisse. Zij hebben 

Stichting Help2Help verkozen tot 

'doel van het jaar 2010/2011'. Op 
16 september 2010 is er een 

speciale Indiase avond, waar we 

uitleg geven over onze projecten 

en waar we ook iets over het land 

India willen vertellen. Rosalie zal 

daarbij aanwezig zijn om haar 

persoonlijke verhaal te vertellen. 

Maar daarnaast vindt ze het ook 

erg leuk om mensen te ontmoeten 

die onze en haar kinderen een 

warm hart toewensen. Mocht u 

vragen hebben voor Rosalie, of 
het leuk vinden om haar te 

ontmoeten, laat het ons dan 

weten, dan proberen we daar aan 

tegemoet te komen.  

Neemt u gerust contact met ons 

op via email of telefoon (zie 
achterzijde nieuwsbrief). 

Inmiddels een grote trekker 

tijdens onze aanwezigheid op de 

d i v e r s e  m a r k t e n ,  h e t 

enveloppentrekapparaat! Zowel 

jong als oud maakt gretig gebruik 
van de mogelijkheid om een leuk 

prijsje te scoren en daarmee ook 

nog eens onze projecten te 

steunen. Halverwege 2009 is dé 

hoofdprijs geïntroduceerd, één 

hoofdprijs tussen de grote 

hoeveelheid van enveloppen. Op 

ROSALIE BEZOEKT NEDERLAND 

HOOFDPRIJS IS GEVALLEN 

UNIEKE SAMENWERKING 

gewerkt aan een toneelstuk. Het 

instuderen van teksten, het 

oefenen van de dialogen, de 

prachtige kleding en make-up, 

iedereen zette zich voor de volle 
100 % in. De laatste dagen voor 

de voorstelling werden vooral 

gebruikt voor het gezamenlijk 

repeteren, een hele logistieke 

operatie, omdat de deelnemers uit 

vier verschillende wijken van het 

immens grote Calcutta komen!  

De avond zelf was een groot 

succes. De toneelspelers blinken 

uit in hun rol en de zaal zat vol 

belangstellenden. Wij zijn erg trots 

op onze kinderen, die het, 

ondanks hun achtergestelde 

positie in de samenleving, 

klaarspelen om samen een 

fantastische avond vol toneel, 

dans en muziek te laten zien! 
Jong volwassenen en kinderen 

van twee unieke projecten hebben 

vele mensen in Calcutta een 

bi jzondere avond bezorgd. 

Prabartak, een tehuis voor 

gehandicapte (zowel geestelijk als 

lichamelijke) jong volwassenen 
werkt hierbij samen met de 

Prayrona scholen, drie scholen in 

de sloppenwijken van Calcutta 

voor kinderen van 4 t/m 14 jaar. 

Samen werd er bijna een jaar 
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“WIJ ZIJN ERG 

TROTS OP ONZE 

KINDEREN. ZE 

ZETTEN ZICH 

VOOR 100 % IN 

OM IEDEREEN 

EEN 

FANTASTISCHE 

AVOND VOL 

TONEEL, MUZIEK 

EN DANS TE 

GEVEN !” 

de adventsmarkt in Zierikzee was 

het dan zover. Jasper Bin had zijn 

zinnen gezet op deze mooi prijs. 

Elke keer weer kwam hij terug 

voor een paar envelopjes en het 
lukte. Hij trok de juiste envelop en 

ging voluit glimlachend met de 

garage naar huis. 

Nogmaals gefeliciteerd Jasper! 

Rosalie en Reena  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De pre-vocational programma’s 

werpen hun eerste vruchten af. 

Bij ons bezoek in december 2009 

werden we compleet verrast. In 

de Prayrona-3 school was een 

ruimte volledig ingericht met 

zelfgemaakte spul len. Vol 

verwondering keken we om ons 

heen. We waren trots op de 

vorderingen die deze kinderen in 

een jaar gemaakt hadden.  

Zo hingen er bijvoorbeeld  

gebo rduu rde  t a fe lk l eden, 

bedlakens, kussenhoezen, maar 

ook zakdoekjes en leuke tassen. 

We besloten een klein aantal 

zelfgemaakte tassen mee te 

nemen om te verkopen tijdens 

onze aanwezigheid op markten.  

Daarnaast staan ze ook in onze 

webshop. 

En op de eerste markt was het 

gelijk al raak! De eerste tas werd 

verkocht. Natuurlijk stuurden we 

gelijk een mailtje naar Calcutta, 

de kinderen waren ape-trots.  

Ondertussen zijn bijna alle tassen 

verkocht, er is er nog één over. 

Bij ons volgende bezoek aan 

Calcutta, in november 2010, 

zullen we zeker weer tassen 

meenemen. En wellicht ook 

andere dingen, we zijn erg 

benieuwd naar de vooruitgang 

van onze leerlingen. 

Een van de dingen die je al snel 

leert in Calcutta, is dat je de 

kinderen niet zomaar helpt door 

alleen de kinderen zelf te helpen. 

Vaak is de thuissituatie de 

oorzaak van diverse problemen. 

Zo staat de rol van de vrouw in 

het gezin vaak ter discussie. Ze 

willen zich graag ontwikkelen, 

maar mogen dit niet van hun 

echtgenotes en/of familie. Toch 

komt daar langzaam verandering 

in en daarom is er besloten om 

een programma voor de moeders 

en jonge vrouwen in de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sloppenwijken aan te bieden. Ze 

krijgen hier de gelegenheid om te 

leren patroonlezen, patroon-

tekenen, het naaien van kleding, 

omgang met de naaimachine, etc.   

 

We waren verrast door het grote 

aantal aanmeldingen. Veel 

moeders grepen deze kans met 

beide handen aan en gingen 

enthousiast aan de slag. 40 

vrouwen in een kleine ruimte? 

Het deerde ze niet.  

Inmiddels zijn de eerste vrouwen 

geslaagd.    

TASSEN BIJNA UITVERKOCHT   

HET VOCATIONAL PROGRAMMA VOOR VROUWEN 

DE NIBEDITA KLEUTERSCHOOL 

school, als enige uit al de 

projecten, nog geen geld 

beschikbaar voor de dagelijkse 

lunch.  

Om een lang verhaal kort te 

maken, Stichting Help2Help heeft 

al deze behoeftes vervuld. Tijdens 

ons bezoek in december 2009 

was de vloer gerepareerd, stond 

er een prachtige stevige kast voor 

de materialen en kregen de 

kinderen hun dagelijkse, o zo 

belangrijke, voedzame maaltijd.  

Wij vinden het erg belangrijk om 

kinderen op een zo jong 

mogel i jke leef ti j d bi j  de 

schooldiscipline te betrekken. Dit 

verkleint de kans dat ze later niet 

mee kunnen komen op school en 

terugvallen in het straatleven. 

In maart en in december 2009 

brengen wij een bezoek aan de 

N i b e d i t a  s c h o o l ,  e e n 

kleuterschool in de enorme 

Dakshindari sloppenwijk.  

Tijdens ons bezoek in maart 

waren er een aantal problemen. 

Zo was de vloer van de school 

duidelijk aan renovatie toe. De 

vloer was nat, ondanks dat het al 

weken niet geregend had. 

Daarnaast konden de kleuters 

zich niet voldoende ontwikkelen, 

o m d a t  d e  b e n o d i g d e 

schoolmaterialen en spelletjes 

ontbraken. Er was namelijk geen 

goede kast om deze in op te 

bergen. Ook was er voor deze 
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Enthousiaste vrouwen en 

jonge moeders leren het 

lezen van naaipatronen in 

het Prayrona-1 programma 

“DE VLOER VAN 

DE KLEUTER-

SCHOOL WAS 

DUIDELIJK AAN 

RENOVATIE TOE, 

DE VLOER WAS 

ERG VOCHTIG, 

TERWIJL HET AL 

WEKEN NIET 

GEREGEND HAD 

IN CALCUTTA !” 

Een van de leerlingen in de 

ruimte vol met zelfgemaakte 

spullen. 



huishoudelijke hulp. Reena heeft 

haar en haar zus kunnen 

overtuigen van het nut van 

school. En belangrijker, ze heeft 

hun ouders kunnen overtuigen. 

Samen met haar zus behoren ze 

tot een van de trouwste leerlingen 

en ze sporen andere kinderen uit 

de buurt aan om ook naar school 

te komen. 

Rozi is ook 9 jaar oud en gaat 

naar dezelfde school als Goray. 

Rozi heeft een oudere broer, 

Sahi d .  Hun ouders  z i j n 

gescheiden toen ze nog heel klein 

waren. Hun moeder, die werkt als 

huishoudelijke hulp, is hertrouwd 

met een dagarbeider. Die vindt de 

kinderen maar lastig en duur,  

twee extra monden te voeden. Hij 

viert zijn frustraties bot op de 

kinderen. Soms kunnen ze naar 

hun vader, die ze liefde, voedsel 

en onderdak probeert te geven, 

totdat hun stiefmoeder erachter 

komt en ze alsnog uit werken 

stuurt. Op school vinden ze de 

Dit is Goray, ze is 9 jaar oud. Ze is 

een trouwe leerlinge van de 

Prayrona-2 school.  

Ze heeft twee zussen en één 

broer.  Haar oudere zus Saboo 

komt ook naar school. De andere 

zus en broer werken om het gezin 

te kunnen onderhouden. Goray is 

door Reena op straat gevonden in 

oude kleren. Ze werkte als 

geborgenheid die ze thuis zo 

missen, ze komen dan ook erg 

graag.  

Reena en Ashit houden het gezin  

in de gaten om indien nodig de 

kinderen extra aandacht te geven 

en waar mogelijk nog grotere 

problemen te voorkomen. 

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.  

Maak een verschil voor kinderen in Calcutta! 

S T I C H T I N G  H E L P 2 H E L P  

Naast het hierboven genoemde 

e-mailadres zijn de volgende 

medewerkers te benaderen voor 

informatie en voor de verkoop 

van postzegels : 

 

Willeke (‘s Gravendeel) 

06 23 92 40 27 

 

Ria (Kerkwerve) 

0111 41 35 14 

 

Corrie (Scharendijke) 

0111 67 19 29 

Dakshindari, de sloppenwijk 

waar Gory en Rozi wonen 


