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KINDEREN IN DE BAKSTEENINDUSTRIE
November 2010, we zijn in
Calcutta. Rosalie en Shelley
vragen ons mee te gaan naar
Khamargacchi, dat ligt op
ongeveer 1,5 uur rijden buiten
Calcutta. Shelley is geen
onbekende voor ons. Net als
Reena en Ashit uit onze vorige
nieuwsbrief, werkt ook zij
intensief samen met Rosalie.
Zij is na haar huwelijk in
Khamargachhi gaan wonen en
heeft daar inmiddels, met hulp
van Rosalie diverse projecten
opgezet voor met name
meisjes en jonge vrouwen.
Deze keer neemt Shelley ons
mee naar een baksteenfabriek. Deze ligt aan de oever
van de Hooghly rivier, op een
paar minuten rijden van
Kharmagacchi.

Als we het terrein oplopen
overvalt ons een onbeschrijflijk
gevoel. Velden met drogende
stenen, steenovens en heel
veel kinderen. De arbeiders
komen uit Bihar, één van de
armste delen van India en

werken hier 9 maanden aan
een stuk. Alleen tijdens de
moesson, als het hele terrein
onderloopt, gaan ze naar huis.

Diep onder de indruk verlaten
we het terrein. Tijdens de
lunch bespreken we de
plannen van Shelley. Ze heeft
er goed over nagedacht en we
besluiten om de kinderen te
helpen. We willen ze de
mogelijkheid geven om kind te
zijn en we willen ze de
mogelijkheid geven op een
betere toekomst dan die van
hun ouders.
Op 4 januari j.l. krijgen we het
goede nieuws, de eigenaar van
de fabriek stemt toe met de
pla n n en en s t elt een
gebouwtje beschikbaar voor de
school. Bij ons volgende
bezoek zullen we het project
met Shelley evalueren en
indien nodig en mogelijk
uitbreiden.

We zien hier kinderen zwaar
werk doen. Kruiwagens met
natte klei worden naar de
droogvelden gereden, waar de
klei in mallen worden gegooid,
di e ve rv ol gen s w o r den
afgestreken en omgekeerd.
Kinderarbeid is officieel
verboden, de praktijk is
anders. Het is de wens van
Shelley om hier een schooltje
te starten.

Activiteiten :

We hebben de projecten die onze
steun ontvangen bezocht en er
zijn weer veel nieuwe plannen
gemaakt. Het was leuk om

Daarnaast lukt het de mensen
hier om ons te blijven verrassen
met hun steun. Spontane giften
rondom de kerstdagen, zoals een
kerstmarkt in Scharendijke,
waarvan de opbrengst ons werd
geschonken, een hobbywinkel in
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iedereen weer te zien en ‘face-toface’ bij te kunnen praten. In
december hadden we een
succesvolle kerstmarkt en
kerstzegelaktie, waarvan de
opbrengsten bestemd zijn voor
o n s n ie uw e p r o je c t ( z ie
hierboven).
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SCHOOL—TUSSENSTAND

WAT EEN PRACHTIGE START VAN 2011 !
Een greep uit de gebeurtenissen
sinds onze laatste nieuwsbrief:
Ro s a lie br ac ht a fg e lo pe n
september een bezoek aan
Nederland, waardoor ze aanwezig
kon zijn op de bazaar in
Grijpskerke en bij de succesvolle
presentatie voor de Passage
vrouwen in Bruinisse. In
november brachten we een
bezoek aan Calcutta.
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Zierikzee die ons voor 2011
onvoorwaardelijke steun toezegt
en een bedrijf in Dordrecht die de
kerstpakketten omzetten in een
donatie, zomaar een greep uit de
fantastische initiatieven en
manieren waarop we gesteund
worden. Een mooiere start van
2011 hadden we ons niet kunnen
bedenken.
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Iedereen die ons een warm hart
toedraagt, superbedankt !
Wilbert Huigens
& Willeke van Nieuwenhuijze

HIER KENNIS MET

ONZE KINDEREN
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DE NIEUWE PRAYRONA-2 SCHOOL — DE TUSSENSTAND
In de vorige nieuwsbrief vertelden we u het grote
nieuws van de bazaar in Grijpskerke. Het was een
fantastische dag, mooi weer, gezellige en leuke
mensen om ons heen en de opbrengst was prachtig.
Rosalie was ook aanwezig en wat genoot ze van het
feit dat een compleet dorp zo in touw kan zijn voor
een van haar projecten !

De uitreiking van de
cheque in september

een onderdeel van de schets van de voorlopige
tekeningen. De vergunning is nog niet verleend, hier
gaan een aantal maanden overheen. Als alles meezit
kan er in april/mei gestart worden met de bouw,
maar ja, het is en blijft India, dus we wachten het
gewoon netjes af en hopen dat er geen onverwachte
dingen gebeuren. Duimen jullie mee?

Inmiddels zijn de plannen gemaakt voor de
nieuwbouw. Tijdens ons bezoek in november is de
grond en het oude gebouw officieel eigendom
geworden van ’Prayrona’. De akte werd in de
rechtbank bezegeld met vingerafdrukken. Het is de
bedoeling dat het oude gebouw gesloopt wordt en
dat er op dezelfde plaats een nieuw en groter
gebouw komt.
Er zijn voorlopige tekeningen gemaakt op basis
waarvan de vergunning inmiddels is aangevraagd.
De uiteindelijke tekeningen zullen weer anders zijn,
het werkt in India net even anders als hier. Rechts

“… ZE ZIJN

‘’PREVOCATIONAL PROGRAM’ … HOE BEDOELT U ?

TERECHT ERG

Er is vaak over gesproken en
geschreven, het ‘prevocational
program’, maar wat is het nu
eigenlijk precies? Probleem is dat
we er geen goed Nederlands
woord
voor
hebben.
’Beroepsonderwijs’ komt nog het
meest in de richting, maar is niet
precies wat we bedoelen.

TROTS OP
HUN WERK,
WAT ZE
ENORM VEEL
ZELFVERTROUWEN
GEEFT...”

In het ’prevocational program’
willen we jonge meisjes en
jongens voorbereiden op een
(mogelijk) beroep. In de drie
Prayrona scholen wordt
momenteel met zo’n programma
gewerkt. Het huidige programma
houdt in dat ze leren borduren en
naaien. Soms met naaimachines,
maar niet in alle scholen is hier

ruimte voor. Ook worden er oude
saree’s beschilderd, waarna er
bijvoorbeeld tassen van gemaakt
worden. Naast het actief bezig
zijn, leren de kinderen tevens
verantwoordelijkheid. Een project
afmaken en het proberen zo goed
mogelijk te doen. Meestal zijn ze
reuze trots op hun werk, wat ze
veel zelfvertrouwen geeft.
Het is uiteraard niet de bedoeling
dat er alleen maar naai(st)ers
opgeleid worden, maar
momenteel zijn de mogelijkheden
helaas beperkt. We denken na
over een opleiding tot
bijvoorbeeld kapper/kapster of
houtbewerker. Ideeën zijn er
genoeg!

DE ATMARASHKA SCHOOL
In 2010 zijn we begonnen met het geven van
(financiële) hulp aan de Atmarashka school in de
enorme Dakhindari sloppenwijk. ‘Atmarashka’
betekent ‘bescherm jezelf’. Een mooie naam voor
een school in een sloppenwijk, waar het leven niet
anders dan moeilijk en lastig zal zijn ...

Leren schrijven op de
Atmarashka school

De kinderen in deze school zijn erg leergierig.
Ondanks dat de school niet veel meer is dan een
hele kleine donkere ruimte, komen de kinderen er
graag naar toe. Uiteraard krijgen de kinderen, naast
onderwijs, ook elke dag een voedzame maaltijd, wat
sommigen erg goed kunnen gebruiken!
Ons bezoek van afgelopen november heeft ons doen
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besluiten de hulp voort te zetten. Ook in 2011 zijn
deze kinderen verzekerd van onderwijs en een
gezonde dagelijkse lunch!
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‘OLD MCDONALD’ IN DE SLOPPENWIJK
kunnen voorlezen.

Als we er aan terugdenken,
verschijnt er een glimlach op onze
mond. Wat een plezier hebben we
in november gehad met de
kinderen. Hier in Nederland
hadden Wilbert en Ilse een
muziekles in elkaar gezet. Deze
les hebben we op diverse scholen
gegeven en overal vonden de
kinderen het geweldig.
De les begint met het voorlezen
van een verhaal over de buurtjes
olifant en krokodil. Eerst ergeren
ze zich aan elkaars muziek, aan
het eind maken ze sámen
muziek. De kinderen luisteren
geboeid. Het voorlezen kennen ze
niet vanuit thuis, de ouders
kunnen veelal niet lezen. Hier op
school is deze mogelijkheid er
wel, hier leren ze ook zelf lezen,
zodat ze later hun kinderen wel

Na het verhaal mogen de
kinderen hun eigen muziekinstrument maken. De oudere
kinderen maken een gitaar met
‘echte’ snaren van elastiek, De
jongere kinderen maken een
soort sambaballen van kartonnen
kokertjes met rijst. De kinderen
mogen de instrumenten
beplakken en inkleuren en waar
nodig helpen we de kleinsten
hiermee.

And a pretty girl there
Here boys, there girls
Everywhere kids, kids
In Kolkata there’s a school
EIEIO
And in this school they sing a
song
EIEIO
With a guitar here
And a shaker there
Here guitars, there shakers
Everywhere singers, players
In Kolkata there’s a school
EIEIO

Grote pret tijdens de
muziekles !

We zingen het één keertje voor en
daarna mag iedereen meedoen.
Met de sambaballen, met de
gitaren en iedereen zingt uit volle
borst. Vooral het E I E I O doet het
goed, sommige kinderen zingen
dit het hele lied door, erg
vermakelijk.

Als alle instrumenten in elkaar
zijn gezet zijn en mooi versierd
zijn, gaan we samen muziek
maken. Op de wijs van ‘Old
Mcdonald had a farm’ is er voor
de gelegenheid een nieuwe tekst
gemaakt.

In Calcutta there’s a school
EIEIO
And in this school there’s lots
of kids
EIEIO
And a little boy here

En naar welke school we ook
gaan, de Prayrona school, de
Atmarashka school, de school in
het R.C.F.C., Prabartak, iedereen
reageerde even enthousiast en
we waren erg blij dat we de
kinderen even een onbezorgde
middag mochten brengen!

“… WE
WAREN ERG
BLIJ DAT WE
DE KINDEREN
EVEN EEN
ONBEZORGDE
MIDDAG
MOCHTEN

Als we bij Atmarashka school in
de Dakhindari sloppenwijk
weglopen, galmt het E I E I O na in
het schooltje … missie geslaagd!

BRENGEN …”

POSTZEGELNIEUWS
Waarschijnlijk is iedereen
inmiddels bekend met onze
postzegels. TNT post biedt ons
steeds meer mogelijkheden.
Zo konden we in december een
speciale Help2Help Decemberzegel uitbrengen en hiervan
hebben we er maar liefst 5000
(500 vel van 10 zegels) verkocht!
Nieuw in ons assortiment zijn de
zelfklevende postzegels. Voor de
grootverbruikers bieden we deze
aan op rol van 100 stuks,

bijzonder geschikt
zakelijke afnemers.

voor

onze

Daarnaast hebben we in het
kader van de lente een speciale
(zelfklevende) Help2Help Lentezegel uitgebracht. Op deze zegel
hebben de kinderen uit ons logo
vrolijke kleding aan en worden ze
omringd door gekleurde
bloemetjes.
De zegels zijn te bestellen in onze
webshop via www.help-2-help.nl
of via info@help-2-help.nl.
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De nieuwe
(zelfklevende !)
Help2Help postzegel
op rol
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MAAK HIER KENNIS MET ONZE KINDEREN
Deze keer geen mooi en leuk
verhaal. We willen jullie graag
kennis laten maken met Sangita.
Sangita is een meisje dat naar
onze Prayrona-1 school kwam,
maar niet vanzelf. In tegenstelling
tot de meeste kinderen op deze
school, woont Sangita op straat.
Geen huis voor haar, zelfs niet
van golfplaten. Niet eens een
kleine ruimte waar ze soms met
10 mensen leven, voor Sangita is
er de straat.
Ashit zag haar op straat en
haalde haar ouders over om ze
naar school te laten komen. Het
ging met moeite. Sangita en haar
familie hadden geen besef van
dag of tijd en vaak was ze er ‘s
morgens niet. Ashit ging dan op
pad om haar te halen, hopende
dat ze ‘thuis’ zou zijn op hetzelfde
stukje straat. Vaak was ze al uit
bedelen gestuurd door haar
ouders en was ze onvindbaar. Op
een gegeven moment veranderde
Ashit zijn werkwijze en haalde hij
haar op voordat hij naar de
school ging. Dat werkte beter.

Sangita, haast
onherkenbaar van
de Sangita (rechts)
toen ze nog naar
school kwam

STICHTING

Op school werd ze eerst niet
geaccepteerd. Zelfs tussen
kinderen die uit de sloppenwijken
komen, heersen rangen en
standen die ook wij niet
begrijpen. Gelukkig vond ze bij
Ashit en Reena altijd een
luisterend oor en het zorgde
uiteindelijk voor acceptatie
binnen de school.
Helaas heeft de Prayrona-1
school op deze locatie moeten
sluiten. Financiën en politieke
spelletjes maakten het voor
Reena en Ashit onmogelijk om de
school voort te zetten. Ze hebben
het nog zo geprobeerd, want het
ging ze erg aan het hart om juist
deze school te moeten sluiten.
Helaas heeft het toch zover
moeten komen.

dingen mislukken.
‘Gelukkig’ houdt Ashit Sangita
een beetje in de gaten. Hij brengt
haar wat extra voedsel en als er
in de andere scholen kleding
uitgedeeld wordt, zorgt hij ervoor
dat er ook iets voor Sangita is.
Het is momenteel het enige wat
hij voor haar kan doen. Uiteraard
blijven we hopen dat we hier op
termijn toch weer een school
kunnen starten voor kinderen als
Sangita.

Voor Sangita is dit een waar
drama. Geen geborgenheid meer
op school, even onbezorgd zijn
wat op straat onmogelijk is. Geen
dagelijkse voedzame maaltijd
meer. Het doet ons pijn om dit te
zien gebeuren, maar ook wij
moeten erkennen dat er soms

HELP2HELP
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.

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

